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 . ءادهإ

 | ىعم تربع يتلا ةديسلا يلإ

 ا ىف بحلاو » ةريحلا مالظ

 | ىلإ اعم انلصو ىتح ..انيبلق
 : .سمشلا ءىطاش

 أ ل قاسم فانا ةييسولا ىلإ
 1 بطر ىذلا ربصلاو ..ىتروث
 | ..ىنف ءاضأ ىذلا لقعلاو ..ىتفهل

 ..ىئاطخأ لسغ ىذلا حفصلاو

 | ةريخذو ..ىابص ملح ىلإ
 | .يتهيويش عارم يباب
 ..ىتجوز ىلإ
 ..انيبلق ىف بحلاو

 ودقلا دبع ناسحإ
 1909 سرام "

 » ةلماكلا شودقلا دبع ناسحإ ةبتكم «ةلماكلا سودسقلا دبع ناسحإ ةبتتكم هإ
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 .ةيلاملا ةرازوب تاشاعملا ةرادإ

 دمحأ زفق امدنع ارهظ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا تناكو

 ةغللاب امخض اباتك هدي ىف لمحو .هبتكم ءارو نم افقاو
 ىرخألا هدي عفر مث ءوش درانرب لامعأ» هناونع ةيزيلجنالا |[ل

 : هءالمز ىيحي

 .ةعامج اي هأب وكيلع ومالسلا -

 : دحاو توص ىف اوقطنو .هيلإ مهسوؤر هوالمز عفرو
 .هللا ةمحرو :مالسلا مكيلعو -
 ةماستبا لالخ نم لاقو ءادقحو !دسح رطقي مهنيب نم توص درفنا مث

 : ءارفص

 .هيب دمحأ أي ةمالسلا عم

 راقو تارامأ ههجو ىلعو ءبطرلا ليوطلا رمملا ىف ريسي دمحأ جرخو
 لزن مث ..ةريبك ةكحض امهفلخ سبحي هنأك ناتمومضم هاتفشو «لعتفم
 .ةرازولا ءاتف ىلإ جرخو .لسلا

 : الئاق هيدي نيب ىنحني وهو ةاعسلا دحأ هنم مدقتو

 !؟ هيب دمحأ اي ىسكات -

 ىلإ هقيرط ىف هنأك ةداج تارظن هينيع ىفو ءروقو توص ىف دمحأ درو

 : ةريطخ ةمهم

 ! ةعرسب ..هويأ -

 | هردص خفنو ةليوطا يق نش دقو ةزازولاا عل ىلع ديحأ فقوو
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 ىف هديو ءيوقلا رمسألا ههجو المت لازت ال ةداجلا تارظنلاو ,ضيرعلا

 هنأ مغر ..هنس نم ربكأ هنأك ..نيفظوملا رابك دحأ هناك .:ةتولطتي بيح

 ام لكو ..نيرشعلاو ةسماخلا زواجتي ال هنسو ؛ةسداسلا ةجردلا ىف فظوم

 ةسماخلا نس نع هزيمي امو .ةسداسلا ةجردلا ىفظوم نع هزيمي

 بهذي نأ عيطتسي هنإ ..ةرازولا ةعاس ىلع عيقوتلا نم ىفعم هنأ ءنيرشعلاو

 ةيناثلا ةعاسلا ىف هنم جرخيو .ًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا ىف هبتكم ىلإ

 ..هبترم نم مصخ هيلع عقوي وأ ءرظن تفل هيلإ هجوي نأ نود :ةرشع

 رارقب ءلمعلا ديعاومب طابترالاو ةعاسلا ىلع عيقوتلا نم فعي مل وهو

 صرحأ نم ناك دقل ..ادبأ ..هب موقي ىذلا لمعلا ةعيبطل وأ «ريزولا نم

 روهش تضمو ..دحاو ماع ذنم هنييعت ءدب دنع لمعلا ديعاوم ىلع نيفظوملا

 ىف الإ هرداغي الو ءاحابص ةنماثلا ةعاسلا ىف هبتكم ىلإ بهذي وهو ؛ةليوط

 لامعألاو ..اًئيش لمعي ال هنأ فشتكا ةأجف مث ..رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا

 ىف هيضقي ىذلا تقولا نم قرغتست ال هيلع ضرعت ىتلا ةليلقلا ةهفاتلا

 ىفو فحصلا ةءارق ىف هيضقي هتقو ىقاب .ةعاس فصن نم رثكأ بتكملا

 دعت مل مث ..هسيئر هيعدتسي نأ راظتنا ىفو .هئالمز عم ةهفات ثيداحأ لدابت

 هيعدتسي ال هسيئرو .هئالمز ثيداحأب قاضو .تقولا لتقل هيفكت فحسملا

 ..اهتءارق ىوهي ىتلا بتكلا نم اباتك موي لك هعم لمحي ادبف ..اردان الإ

 .اهتءارق ىف هتقو ىضقيو ..خيراتلاو بدألا بتك

 هبتكم ىلإ بهذي ذإ ريبك قفانم هنأ سحأ دقل ..كلذ نم رثكأ روطت مث

 اذه ةءارق نم ديفتسي هنأ حيحصو ..بدألا ىف اباتك أرقيل تاشاعملا ةرادإب

 نأ راظتناو هئالمز عم ثيدحلا ىف هتقو ءاضق نم هتدافتسا نم رثكأ باتكلا

 نأ نع تزجع دق تناك اذإ ةموكحلا نأ اضيأ حيحصو ..هسيئر هيعدتسي

 ةموكحلا ىلعو هيلع ىدجأف .هل هعفدت ىذلا بترملا ريظن هدهج نم ديفتست

 لك مغر ..نكلو ..خيراتلاو بدألاب هسفن فيقثت ىف بترملا اذه لغتسي نأ

 وهو ..خيراتلاو بدألا ةءارقل صصخت مل تاشاعملا ةرادإ بتاكمف ءاذه

 سودلأل اباتك أرقيو تاشاعملا ةرادإ ىف هبتكم ىلإ سلجي ذإ قفانم

 ملستسي «نابج هنإ ..قفانم نم رثكأ هنإ ..ىعفارلا نمحرلا دبع وأ ىلسكه

 الو .هقحتسي ال بترم ..هبترم ىضاقت ىلع هصرح ءاقل ةيموكحلا ىضوفلل
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 .ةموكحلا ىفظوم هئالمز نم ريثك هلثم قحتسي
  اهموي  زفقو ..هسفن ىلع راث ءهريكفت نم دحلا اذه ىلإ لصو امدنعو
 هربا تضر ا اا وو

 .وكيلع مالسلا

 تاماستبا مههافش تلع مث ةشهد ىف  اهموي  هؤالمز هيلإ رظنو
 : رخآلل ىدص اهنم الك نأك ةيلاتتم تاوصأ ىف اولاقو :ةرخاس

 .هتاكريو هللا ةمحرو ..مالنسلا مكيلعو -

 نع دحأ ربعي نأ نود ..هيف اوناك ام ىلإ اوداعو مهنويع اوسكن مث
 .ةملكب هتشهد

 هفارصنا ببس نع هلأسي امدنع ؛ىلاتلا حابصلا ىف هسيئر اهب هجاويس
 هتقو ىضقي نأ عيطتسي ال هنإ : هل لوقيس ..نيفظوملا فارصنا دعوم لبق
 لبق هجورخب هلمع ىف ارصقم ربتعي ال هنأو ..ائيش لمعي نأ نود هبتكم قوف
 ىلع رصيسو ..و ..و ..هيف رصقي لمع هيدل سيل نأل ءفارصنالا دعوم
 امتقو لوخدلاو جورخلا قح هسفنل حيبي وأ ..لمعب هيلإ دهعي نأ امأ ..هيأر
 ! هتلاقتسا مدقي وهف ..الإو ..ءاشي

 لازي ال ههجوو «يلاتلا مويلا ىف تاشاعملا ةرادإ ىف هبتكم ىلإ بهذو
 .هدلج تحت ةروث نزتخي هنأك .انقتحم

 هيعدتسي نأ نود ةيناثلا ةعاسلا تغليو . .ناتعاسو ةعاس تضمو

 مويلا ىف ىجافملا هفارصنا ىلع هئالمز نم دحأ قلعي نأ نود لب .هسيئر

 .قبانعلا

 نان بيتي نكي زل ايش ركذت
 .ةرازولا ليكو وه هلاخ نأ ركذت

 نأ دقتعي ناك ..اهلهاجتي ناك هنكلو «ةقيقحلا هذه ىسن دق نكي مل وهو
 ىلع ىأ ,ةرازولا لخاد هتافرصت ىلع رثأ اهل نوكي نأ نكمي ال ةقيقحلا هذه
 ةقيقحلا هذه نأ ودبي نكلو ..هوحن هئالمز روعش ىلع ىأ ,هل هسيئر ةلماعم
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 ىف هتيصخشل ةبسنلاب ءىش لك ىه  ةرازولا ليكو وه هلاخ نأ ةقيقح -
 نم لك نإف ؛ةقيقحلا هذه لهاجتي نأ عاطتسا دق ناك اذإ هنأو ..ةرازولا

 .اهلهاجتي نأ عطتسي مل هلوح
 ليكو تخأ نبا ةحار ..هتحار ىلع اصرح لمعب هيلإ دهعي ال هسيئر نإ

 ءارو نم جرخيو هل فقي ءاهيف هيعدتسي ىتلا ةليلقلا تارملا ىفو ..ةرازولا
 ةرارح ىف هحفاصي مث «ةريبك ةماستبا هيتفش نيبو هيلإ مدقتيو .هبتكم
 هسلجي مث ..«لغشلا ىف حاترم نوكت هللا ىلع ..هيب ..دمحأ اي كيزا» ةلعتفم

 هيلع ىقلملا ريبكلا ءبعلا نعو .هبعاتم نع هيلإ ثدحتلا ىف ذخأيو هبناجب

 هنأك ؛هتيقرت رخأت نع مث ..مث ..ةلودلل اهيدؤي/ىتلا ةريثكلا تامدخلا نعو
 هثداحي مل ..ءىش لك وه اذهو ..ةرازولا ليكو هلاخ ىلإ اهلقنيل ةلاسر هغلبي

 لمعب ادبأ هيلإ دهعي ملو ءتاشاعملا ةرادإ لامعأ نم ىدج لمع ىف ةرم

 .هيدؤي نأ نكمي
 ..ةرازولا ليكو تخأ نيا هنأ اوسني نأ نوعيطتسي ال ..هوالمز كلذكو

 مهنيب نولدسيو ءاضعب مهضعب هب نولماعي ال لعتفم بدأب هنولماعي مهنإ
 هنأك هنولماعي مهنإ ..مهرارسأ ىف هنوكرشي الو «قافنلا نم اراتس هنييو

 .ةرازولا ليكو ايصخش وه هناك ..مهيلع سوساج
 نم ربكأ ةءانحتا .همامأ نونحنيو «هيدي نيب نورجي مهنإ ..ةاعسلاو

 ىف اعمط الإ سيل مارتحالا اذه نأ دقتعي ناك دقو ..هسيئر مامأ مهتاءانحنا

 وه هلاخ نإ ..هدحو شيشقبلا سيل هنكلو ..مهيلع هب ضيفي ىذلا شيشقبلا
 .ةرازولا ليكو

 نم ىسني ىتح هتفيظو ىف هنييعت لوأ ذنم دهجلا نم اريثك لذب دقو
 امارتحا هسيئرل ىدبي ناك ..هسفن وه اهاسني ىتحو .«ةقيقحلا هذه هلوح

 ةطيرأ ىفخي ناك ..مهيف جمدني نأ لواحيو هئالمز عم طسبتي ناكو ..اديدش

 طابر هردص قوفو الإ ةرازولا ىلإ بهذي الو ةيريرحلا هناصمقو ةقينألا هقنع
 لوفلا شتيودناس بلط ىف مهكراشي ناكو ..نطقلا نم صيمقو ؛ءىداع قنع

 نوكيو مهيلإ لصي نأ لواحي ناك ..هءاعمأ كيري لوفلا نأ مغر :حابص لك
 .مهنم ادحاو

 ,هيلإ هئالمز .بولق تلامأ نأب تهتنا دق تناك اذإ ءاهلك هدوهج نكلو

 م1 8 ١ ج سمشلا ءىفطت ال #



 نابج دقح ..هيلع هدقح ىفخي ال نم مهنيب نإ لب ..ةرازولا ليكو تخأ نبا
 .قلاخلادبع هللا دبع تاحرف ذاتسألا هليمز دقحك ..رتتسم

 نيا هنأ ةقيقح ..ةقيقحلا هذهل ماستسي دمحأ أدب ءرارصإلا اذه ءازإو
 ىلع هسفن زييمت نم لجخي دعي مل ..ثارتكا نود ؛ىعامتجالا نبجلاو قافنلا هيلع اهغبسي ىتلا تازايتمالا لبقتي أدبو ..ةرازولا ليكو تخأ
 نم تسيل تازايتما هسفن حنم ىف ىدامتي وهو  هنأب سحي ناك لب ..هئالمز
 مهضفر ىلعو مهنبجو مهقافن ىلع مهبقاعي ..هءالمز بقاعي هنأك  هقح
 نأ مغر ءتابجاولاو قوقحلا ىف مهعم ىواستي دحاو ..مهنم ادحاو هرابتعا
 .ةرازولا ليكو هلاخ

 دعي مل ..ةعاسلا ىلع عيقوتلا نم هسفن ىفعأ نأ ,تازايتمالا لوأ ناكو
 .ةرشع ةيناثلا ىف جرخيو ,ةرشاعلا ىف هبتكم ىلإ بهذي ناك ..فارصنالاو روضحلا ديعاومب ديقتي

 .تازايتمالا هذهب اديعس نكي ملو
 .ءيش ال هنأب سحي ناك ..هتهافتب سحي ناك

 موقي نأ ديري ال ءىش ىأ نوكي نأ عيطتسي ال هنإ ..هنوكي نأ نكمي ءيش ىأ ىردي نكي مل هنكلو ..اًئيش نوكي نأ ىنمتي وهو هيعو حتفت نأ ذنمو
 صاخ ءىش ..هديري ءىش كانه ..هب موقي نأ رخآ لجر ىأ عيطتسي لمعب
 دقو ..هقامعأ ىف ..هلخاد ىف هنع ثحبي ناك لب ..هلوح ءىشلا اذه نع ثحسبي نكي ملو ..سانلا لك نود ءوه الإ هب موقي نأ عيطتسي ال ءىش ..هب
 عيطتسي ال هنإ ..ايماحم نوكي نأ ديري ال هنأ ملعي وهو قوقحلا ةيلكب قحتلا
 وهو ناكو ..ةيسايسلا بهاذملاو ةفسلفلاو خيراتلاو بدألا بتك ..اهتءارق ىوهي ىتلا بتكلا نم اريثك أرق ةعماجلا تاونس لالخو ..ايماحم نوكي نأ
 نوكي نأ ديري له ؟نوكي نأ ديري اذام فشتكي نأ لواحي ..روطسلا نيب هسفن دجي نأ لواحي هنأك ناك لب «ىناعملا باعيتساب ىفتكي ال أرقي
 نيلضانملا دحأ نوكي نأ ديري له ؟ىدناغ ..ريبسيور ..طارقس ..نويلبان
 نوكي نأ ديري مأ ..رلفكورو دلشتور داهج دهاجي نأ ديري مأ ..نييكارتشالا
 ةقلقلا هسفنو ..ديري ام فرعي ال هنإ ..ىردي ال هنإ ؟ةينطو ةروث ءادهش دحأ
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 مغرو ..ديدج لايخ ىف ةعاس لك لقنتت لب ءضرأ ىلع رقتست ال ةرئاحلا

 نأ عيطتسي ال ديعب ءىش هنكلو ..رقتسم ءىش ةقلقلا سفنلا هذه ىفف كلذ

 قيرب هل ءىش ..ههنك فرعيو هيدي نيب هب كسمي نأ عيطتسي ال ؛هيلإ لصي

 ضرألا رفحي نأ هيلعو ؛قيمع مجنم ىف ساملا ةعطق نكلو ..ساملا قيربك
 ظ ..هسقن رفحي ..اهيلإ لصي ىتح اهلك

 | نكي ملف ..لمع نع ثحبي نأ لواحي مل ءقوقحلا ةيلك ىف جرخت نأ دعبو

 ةريثك تاعمتجم ىلع ددرتي ذخأف .ةءارقلاب ىفتكي دعي مل مث ..هتاءارق

 نيسحلا ىح ىف ةيدلبلا ىهاقملا ىف سلجيو بهذي ناك ..ةضقانتم ةفلتخم
 ماظتناب ىهاقملا هذه ىلع ددرتي نيرهش وأ ارهش لظيو ..بنيز ةديسلاو

 داؤف عراش ىهاقم ىلإ لقتني ةأجف مث ..مهفرعيو اهداور هفرعي ىتح

 نيفظوملا ةقبط نيب اهيف شيعيو ءاريوألا ناديمو اشاب ناميلس عراشو
 عاطتسا مث ..ىلهألا ىدانلاب قحتلا مث ..نايعألا ةقبطو .مهراغصو مهرابك

 هذه لك ىف جمدني نأ عيطتسمي نكي ملو ..ةريزجلا ىدانب قحتلي نأ

 نع اهيف ثحبي ناكو ..سرادلا جرفتملا فقوم اهنم فقي ناك ..تاعمتجملا

 «سأرلا ةمحل» عئاب ىلإ رظني ناك ..هديري ىذلا ءىشلا نع ..اضيأ هسفن

 | له» :هسفن لئاسيو ءنيسحلا ىحب ىواشيفلا ىهقم ىف سلاج وهو

 ١ رابك دحأ ىلإ رظني مث ..«؟ديرأ لهو ..سأر ةمحل عئاب نوكأ نأ عيطتسأ

 :هسفن لئاسيو «ىلهألا ىدانلا ىف وأ «ايتتام» ىهلم ىف سلاج ىهو :نيفظوملا

 هتالوج تناك ..و ..و ..«؟عيطتسأ لهو ..نيفظوملا رابك نم نوكأ نأ ديرأ له»

 ةلحر ..هسفن نع اهلالخ ثحبي رشبلا ملاع ىف ةلحر ةباثمب ةيعامتجالا

 ش .وه هيلإ ىمتني ىذلا عونلا ددحيل ءسانلا عاونأ اهيف ضرعتسي

 | اذام فرعي ملو .هسفن دعب دجي مل وهو ؛ةعماجلا ىف هجرخت ىلع ماع رمو

 .سانلا نيب هتالحر لالخ نم ىأ ةريثكلا هتاءارق لالخ نم ءاوس ,نوكي نأ ديري

 ..هنم قزتري لمع, ىأ لمعي نأ ىلإ ةيداملا ةيحانلا نم ارطضم نكي ملو

نامث هردق ايرهش الخد ردت ةرهاقلا طسو ىف ةرامع كلتمت هتدلاو نإ
 نو

 ىلإ لصي هدلاو شاعمو هيف نوميقي ىذلا ريبكلا تيبلا كلتمتو ءاهينج

 ىف ةلئاعلا شيعتل ىفكي اداريإ نوكي كلذ لكو ..رهشلا ىف اهينج نيسمخ
 اك
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 سيل هنإ ..هتايح لاوط ةلتئاعلا لخد ىلع دمتعي نأ ىوني نكي ملو
 ..هسفن نع ثحبي هنإ ..قاش لمعب موقي هنكلو ..الماخ سيلو ءالطعتم
 هسفنل هيدؤي نأ عيطتسي امع ثحبي ..ةايحلا ىف ةيقيقحلا هتميق نع ثحبي
 ,قلقلاو ءةريحلاب بذعتي ..اهب ىقشيو بذعتي ةقاش ةمهم ىهو ..سانللو
 ىسهقي هنإ .. عرستم هنإ ..اتطابتم سيل ىهو ..هيهاوم ةفرعم ىلع ةفهللاو
 لك نأ ملعي وهو ..هسفن نع اثحاب ,ضرعتسيو أرقي ؛نونجملاك هليلو هراهن
 ..قازترالا ىف أدبي نأ ..لمعلا ىف أدبي نأ راظتنا ىف هيلإ نورظني هلوح نم
 نويعو .همأ انيع اهب قطنت ىتلا ةريثكلا ةلئسألا أرقي نأ عيطتسي ىهو
 هبجاؤ“ ىلإ ههبنت اهنأك هيلإ اهثيدح ىف حملت تأدب همأ نإ لب ..هتوخإ
 ملو ..لمعي نأ ىلع هثحت تأدبو ءاحيرصت اهحيملت حبصأ مث ..هلبقتسمو
 ليكو هلاخو ..لمع ىأ ..لمعي هارت نأ ديرت طقف ؟ لمعي اذام اهمهي نكي
 ..هردص ىلع طغضي ناك كلذ لكو .. هحئاصن نم ادبأ هفعي مل هنإ «ةرازولا
 قرسي صل هنأك هرعشي ..صقنلاب هرعشيو ..هباصعأ رصعيو ..هقرؤيو
 ىننوقحالي اذامل ..ىسفن نع ثحبأ ىننوكرتي ال اذامل ..هتوخإو همأ قزر
 لامعألا نم هفات لمع ىأ تلبق اذإ مهيلع دوعي اذام ..مهحاحلإو مهنويعب
 زواجتي ال خارصلا اذه ناكو ..قوقحلا ةيلك ىجيرخ ىلع ضرعت ىتلا
 هسفنل دجي نأب هيلع ةلئاعلا حاحلإ لهاجتيو هباصعأ ىف همتكي هنإ .هردص
 .لادع أ لقي قل ليف لمع عا العم

 و
 ةرايز تناكو ..مايألا دحأ ىف ؛مهترايزل ..ىجار «هيب» تزع هلاخ ءاج مث

 ..بألا ىفوت نأ دعب مهديمع هنإ .ةلئاعلا دارفأ نيب ريبك عقاو اهل مهل هلاخ
 ءانبأ رمأي نأ هتداع نم نكي ملو ..كحضي ىهو ىتح داج ..داج ناسنإ وهو
 ,مرتحملا داجلا هرهظمب مهيلع رطيسي هنكلو ..مهيلع ىسقي ىأ ؛هتخأ

 ..هيلإ اهتجاحو هيف مألا ةقثب .مهنيبو هنيب اهعضي ىتلا ةمراصلا ديلاقتلابو
 ناك ..هتسارد عضوم امئاد هعضي ناكو ..هبحيو ..همرتحي دمحأ ناكو
 نأ عيطتسي له» : امئاد هسفن لأسي ناكو .هتيلقعو هعابط سردي نأ لواحي
 اذه نأ هيلإ ليخي ناك ..ديعس ناسنإ هلاخ نأ دقتعي ناكو «؟هلاخك نوكي
 انك نايفخي امنإ ,هتبقر تحت نم ىلدتي ىذلا دغللا اذهو :مخضلا شركلا
 ا» ١ ج سمشلا ءىفطت ال 98 89



 ضار هنأل لب ؛ةرازو ليكو هنأل ديعس هلاخ نأ دقتعي نكي ملو ..ةداعسلا نم
 نأ الإ ديري ال دمحأو ..ةسداسلا ةجردلا ىف افظوم اباش ناك ذنم هسفن نع
 هسفن نع ىضري نل وهو ..هسفن نع هلاخ ءاضرك .هسفن نع ايضار نوكي
 ؟هسفنب عنصي نأ ديري اذام فرع اذإ الإ ..الوأ اهدجو اذإ الإ

 دمحأ ىلإ راشأو افقاو ماق مث ةهرب ةلئاعلا دارفأ عم لاخلا سلجو
 :الئاق

 .نيتملك ىف كزياع ..دمحأ اي لاعت -
 ..ىفوتملا بألا بتكم ةفرغ تناك ىتلا ..بتكملا ةفرغ ىلإ لخد مث

 .هشرك امهقوف حيريل همامأ هيقاس دمو ءدلجلا نم ضيرع دعقم ىلع سلجو
 :ةفيفخ ةماستبا هيتفش نيبو داج توص ىف لاق مث

 ؟دمحأ اي هيإ تررق -
 :لياقملا دعقملا ةفاح ىلع بدأ ىف سلجي وهو دمحأ لاقو
 !؟ىلاخ اي هيإ ىف -
 :ةريغصلا هتماستباب اظفتحم لازي ال وهو «هيب» تزع لاقو

 !؟هيإ لمعتاح الو ,فظوتتاح الو ىماحم لغتشتاح ..كلبقتسم ىف -
 :هلاخ ىلإ رظنيال ىهو لاقو ؛هينيع قوف دمحأ شومر تشعتراو
 فقثأ ىنإ جاتحم هسل انأ ..هيوش ىنتسأ ىنإ فوشاب انأ هللاو -

 ىف هلك ىتقو ىضقاب امنإ ءشبعلاب ام ىنإ فراع كترضحو ..ىسفن
 .ةءارقلا

 :لاقو .هئاذح زوب ىلإ «هيب» تزع رظنو
 دحاولا ..ةياهن شاهلام ةفاقثلا امنإ ..ريتك أرقتب كنإ فراع ..فراع -

 : مادام امنإ ..هأرقي مزال ىللا لك شارقام هسلو ,توميام ةياغل أرقي لضفي

 :ءاكبلاب مهي هنأك دمحأ لاقو
 !؟هيإ لغتشاح سب -
 ٠ :لاقو هينيع ىف هلاخ هيلإ رظنو
 !فظوتت كنأ الإ شيفام ىقبي ..ىماحم لغتشت ىوان شم مادام -
 :هتوص ىف هردص قيض ادب دقو لوقي دمحأ داعو
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 ىف فظوتأ ردقأ ال ىنعي ءلوبقم ةجردب حجان انأ ..نيف فظوتاح -

 ..و ..ةياينلا ىف الو ,ةعماجلا

 :هلاخ هعطاقو
 .ىدنع كدخاح انأ -

 :ةشهد ىف دمحأ لاقو

 !قوقحلا نم جرختم انأ هد ..ةيلاملا ةرازو ىف -

 :ءوده ىف «هيب» تزع لاقو

 !؟هيإ الو ,نوناق شاهيفام ةيلاملا هيه ىنعي -
 :ةسفن نع عفادي هنأك دمحأ لاقو

 ..ىنم اهيب قحأ ىريغ نوكي نكمي ءاهدخأاح ىللا ةفيظولا ىلاخ اي -
 ..اهلمعأ ربكأ ةجاح ىقالأ ردقأ ةيوش دعب نكميو ..بترملل جاتحم شم انأ
 .هجاح ىأ الو ..هكرش حتفأ الو ءفلأأ

 ةنر راثآ هتجهل ىلع تغطو .هتوص ظلغأ دقو ,مزح ىف «هيب» تزع لاقو

 :ةميدق ةيكرت
 مزال ..مهعاتب لثملا تنأو ..كتاوخإ ربكأ كنإ دمحأ اي شاسنتام -

 .لغتشي مزال لجارلاو ..لجار تيقب صالخ تنأ ..لوئسم لجار نوكت .
 :تفاخ توصب لاق مث , ةهرب دمحأ تكسو

 :هدعقم ىلع نم هب موقيو ةقشمب هشرك لمحي ىهو «هيب» تزع لاقو
 .ةرازولا ىف رشادح ةعاسلا هركب ىلع توف -

 :دهنتي هنأك دمحأ لاقو

 ..رضاح -

 اسلاج لازي ال ءاهيف دمحأ كرتو ؛ةفرغلا نم ىجار «هيب» تزع جرخو
 هل اهدعأ ىتلا ةفيظولا ىف ركفي نكي ملو ..ناتهئات هانيعو «دعقملا ةفاح ىلع

 ذنمو ..ةلئاعلا بر ةباثمب هنإ ..مهريبك هنإ ..هتوخإ ىف ركفي ناك لب .هلاخ

 هنأب مهعنقي نأ لواحيو ..ةلئاعلا برك مهنيب ودبي نأ لواحي وهو نينس
 دمعتي ملو «ةيلوئسملا هذه لمحت ىلإ ادبأ عسي مل هنكلو ..مهتيلوئسم لمحي

 ابر ةأجف هسفن دجو ..ةفدصلاب كلذ لك ثدح دقل ..ةرسألل ابر نوكي نأ

 .ةلئاع ةيلوئسم لمحي اريغص
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 ثدحي ملو ..هدلاو ىفوتو ..هرمع نم ةرشع ةسماخلا ىف وهو كلذ ناك
 سحي ملو ..لكاشم ثدحت ملو .ةلئاعلا ماظن ريغتي مل ..ةافولا بقع ءىش
 دقو ..هلك ءبعلا همأ تلمح دقل ..ةديدج ةيلوئسم الوئسم حبصأ هنأب دمحأ
 ,ةبيط ,ةلقاع ؛ةمزاح امأ تناكو ..هدلاو ةافو لبق ىتح هلمحت تناك
 ريبكلا نيابتلا مغر فلآتلاو بحلا نم طابرب اهلك ةلئاعلا طيرت نأ تعاطتسا
 تناك اهنكلو ؛ةريبكلا رسألا تانب ةفاقث ةفقثم تناكو ءاهدارفأ عابط نيب
 امأ تناكو .. اهتفاقث ىلع اهدامتعا نم رثكأ اهتيصخشو اهئاكذ ىلع دمتعت
 ىلع نهعجشتو ةيرحلا نم اريبك اردق ثالثلا اهتانب حنمت ةروطتم
 دودح ىف كلذ لك نكلو :ةعماجلا نهلاخدإب نهدعتو ؛ملعلا ىف رارمتسالا
 ,صقرلا ىوهت نم اهتانب نم سيلف ..ةقيرعلا رسألا ديلاقت ..ةمراص ديلاقت
 .امهدلاو ةايح ىف ىتح نيلجرك امهلماعت تناك ..امهتيصخش لامكتسا ىلع اهيدلو ىبرت تناك امك ..نولطنبلا سبلت نم وأ ءدان ىف كرتشت نم وأ

 دحاو نم رثكأ هنأب سحي ال دمحأو .بأآلا ةافو دعب ماوعأ ةعيرأ ترمو

 .همأب اقلعتو ابح مهرثكأو ءاءوده مهرثكأ هنأ وه هب زيمتي ام لك ..هتوخإ نم
 ..ةلجاعلا ةعاطلاو ديدشلا مارتحالا الإ رهظم هل سيل ءبلص تماص بح
 ةصاخلا بلاطملا اصوصخ .همأ ىلع اهب لقثي بلاطم ادبأ هل نكي ملو
 ام ضعب ضفري ناك ةريثك نايحأ ىفو ..ءىش ىأ اهنم لبقي ناك ..دوقنلاب
 نيسمخ اهل ديعيف اهينج هيطعت تناك ..هيلإ ةجاح ىف نوكي ال امدنع هيطعت
 :هبح ةماستبا هيتفش نيبو لوقي ؛همأ ضرتعت امدنعو ..اشرق

 .مهل جاتحأو «ربكأ ام ةياغل كدنع مهيلخ -

 | هعفدي هبح ناك امنإ ..همأ ىدل هسفنل دوقنلاب ظفتحي نأ ىنعي نكي ملو
 .اهنع ءبعلا فيفخت رهاظم نم رهظمك ءاهيلإ دوقنلا در ىلإ هنم دمعت الب

 سمخب هنم رغصأ حودمم ناك ..حودمم هيخأ سكعب كلذ لك ىف ناكو
 ناكو ..اكحضو اخارصو ابخص تيبلا ألمي ناك ..رخآ ائيش ناك ..تاونس
 وهو رصأ ..اًئيرج ..هتافرصت ىف ايلمع ناكو ..فنعب ةايحلا ىلع لبقي
 ١ .ىرتشي نأ ىلع رصأ ربك امل مث ..ةجارد هل نوكت نأ ىلع ريغص
 هتابغر ىلع رصي ناكو ..ةرايس ىرتشي نأ ىف ركفي أدب مث ..«لكيسوتوم»
 ..اهيف خرصيو ..همأ ىدحتي انايحأو ءاهيلإ لوصولل لياحتيو اهنع عفاديو
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و اهمامأ نم همأ هدرطت نأ الإ ءىش هفقوي الو
 .هنود بابلا اهسفن ىلع قلغت

 ىتلا ةرئاثلا ةفينعلا ةايحلاب ابجعم ناك ..هب ابجعم ناك ..بح نم رثكأب

 ..لكيسوتوملا بوكر مث ةجاردلا بوكر ىف هتأرجب ابجعم ناك .. اهايحي

 ..ددرت اليو فوخ الب ..ةايحلا ىلع هلابقإو هبلاطم ىلع هرارصإب ًابجعم

ايح ..ةايحلا هذه ليختي نأ عيطتسي دمحأ ناك دقف ..هئاقدصأ
 ةئيلم ة

 هنإ ..ديري ام فرعي ال دمحأ نكلو ..امنيسلا ىلإ بهذي نأ ديريو ..ادوقن

 .هتايح لاوط ادبأ ائيش دري مل عقاولا ىف
 ..بتكملا ةفرغ ىف هتداعك أرقي اسلاج دمحأ ناكو ..موي ناك نأ ىلإ

 نكلو ..تاشقانملا نم اهريغ تهتنا امك ةشقانملا ىهتنت نأ رظتناو
ع ىلعي حودمم توصو ..ىهتنت الو دتشت ةشقانملا

 مث .هتدلاو توص ىل

 اك رابم اهل لوك عت
 .نيف حورتب سولفلا فرعأ زياع انأ ..نيف سولفلا ىدوتب ىتنا -

هنم ىعو الب هسفن دجوو .تاملكلا هذه دمحأ عمس
 . .افقأو ضفتني .

 .هيف خرصي لقألا ىلع وأ ةلثامم
 .تكس حودمم نكلو

 نم جرخو .هينيع ىخرأ مث ..تكسو ةعفصلا عضوم ىلع هفك عضو

 ش :ةفرغلا

 دقل ..هيلع جاجتحالا وأ ضارتعالا ىنعم لمحي توكسلا اذه نكي ملو



 نأ ادعتسم ناك دقل ..تمصلا اذه مامأ كايترالاو جرحلاب دمحأ سحأو

 ,ةعفصلا هل دري نأ هيلإ لسوتيو هءارو ىرجي نأ ادعتسم ناك ..هيخأل رذتعي
 قوق ةظكي سحيم ىذلا تعبصلا اذه ددبي :ىيك ا لعفي ى :ةيبسي نأ نأ

 هنإ ..ةلئاعلا دارفأ نيب هتناكمب دمحأ سحأ ..طقف اهتعاس ..اهتعاسو

 .ةلئاعلا بر وهف .:نذإ ..ةوخألا ريكأ

 ةيلوئسم امئاد تلظ اهنكلو ..ةلئاعلا ةيلوئسم لمحي دمحأو اهموي نمو
 ةيلعفلا ةيلوئسملا امأ ..ىلخادلا ةهساسحإ قاطن ىف ةيلوئسم ..ةيرظن
 نوئش نم دجي ام امئاد هيلع ضرعت تناك همأ نأ حيحصو ..همأ اهلمحتف
 ..ةريغصلا نهلكاشم هيلإ نلمحي نك تانبلا هتوخأ نأ حيحصو ..ةلئاعلا
 ,هيلإ ددوتيو ؛هئاضرب ظفتحي نأ لواحي  ةعفصلا دعب أدب حودمم هوخأو
 نأ فني مل كلذ لك نكلو ..ريبكلا خألا ةناكمب فرتعملا ريغصلا خألا ددوت
 ١ لك ىلوتت 5 ىتلا ىه همأو . .ةيرظن ةيلوئسم تلظ .ةلئاعلا هاجت هتيلوئسم
 ىتلا ىه ..ءىش لك ىلوتت ىتلا ىهو .ةلئاعلا داريإب كسمت ىتلا ىه ..ءىش
 لح ىلوتتو ؛مهتسارد ىف ةوخألا بقارت ىتلا ىهو :ةموكحلا نم كسمت
 .ةرازولا ليكو اهيخأب هيلع تناعتسا اهزجعي ءىش دج اذإف ..مهلكاشم

 ىفو ..دمحأ تافرصت ىف اريبك ارثأ تكرت ةيرظنلا ةيلوئسملا هذهو
 ىفو «هثيدح ىف اروقو اداج ودبي نأ ىلع امئاد صرحي حبصأ دقل ..هرهظم
 بنجتي حبصأو . .هرمع نم نيرشعلا ىلإ دعب لصي مل وهو ىتح .هتيشم هتيشم
 .:تيبلا جراخ رهسي ال ناك .. نابشلا نم هلثث اهايحي ىتلا ةايحلا
 ..ةجارد بكري الو . .هوالمز اهيلع ددرتي ىتلا ىهالملا ىلع ددرتي الو

 وأ ةاتف لزافي نأ لواحي الو ..هتوخأ نم دحأ مامأ ءانغلاب رهاجي الو
 برقي مل  نيرشعلاو ةسماخلا ىف ىهو  نآلا ىلإ هنإ ..ةاتف ىلإ فرعتي
 .ةأرما الو ..ةاتف

 راقولا اذه نكي مل ءالعف هلاخ دلقي ناك دقف .هلاخك ..روقو داج امئاد

 ةيصخش ..ىرخأ ةيصخش نم هريعتسي ناك هنكلو .هتيصخش نع ربعي
 ,ىوقلا رمسألا ههجوو ٠ .ضيرعلا هردصو .ةليوطلا هتماق هتدعاس دقو ..هلاخ

 ايس
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 ,ةرئاحلا ةقلقلا هسفن هتحت ىفخي رهظم ..راقولا رهظمب ظافتحالا ىلع

 ناكو ..دعب اهطوطخ مسريو اهددحي نأ عطتسي مل ىتلا ةهئاتلا هتيصخشو

 ةبغرب سحي ناك ..ههجو هب ىسكي ىذلا راقولا اذهب قيضي ةريثك نايحأ ىف

 ناك امك ملسلا زجاح ىلع قلحزتي وأ ءصقري ىأ .خرصي نأ ىف ةحماج
 ىف ةآرملا مامأ فقيف ءانايحأ هب دبتست ةبغرلا هذه تناكو ..ريغص وهو لعفي

 ةبيرغ لاكشأ ىف ههجو لكشيو .هناسل جرخيو .هيبجاح بعليو هتفرغ
 ىتلا ىناغألا رثكأو ةعيلخ هينغأ راتخيو .ءانغلا ىف قلطني ناك وأ ..ةكحضم

 نع فكي وأ «ةآرملا نع دعتبيف ةأجف هسفن ىلإ قيفي مث ..ةعالخ اهعمس

 .ةظافعلا برك ةرهظع ىط ارح :ناقولاب ههحو قفنك دوفيو «فانغلا
 ىكشي دعي مل هنإ ..هسفن ىف قمعأ ارثأ لعتفملا راقولا اذه كرت دقو

 هقلق ىيكشي دعي مل ..هتوخإ نم دحأل الو همأل ىكشي دعي مل ..دحأل هبعاتم

 حيصأ ىتح هسفن ىف تبكلا تاقبط تمكارتو ..هسفن عايضو هتريحو

 نأ ديري هنأب انايحأ سحي هنإ ..نانحلل عئاج ..نانحلا نم مورحم هنأب سحي
 نأ ديري هنإ سحي :ءعيطتسي ال هنكلو ءىكبيو همأ ردص ىلع هسأر عضي

 ىحبخادقل :ةعيطتسيال هنكلو :.هسفن عألا اهل ىكفيو هتنكأ ىلإ سلمي

 .ةظاف زك «رهظم ليس ىف ناتحلا ىلإ هتحااحب
 عضخ ..ةرسأ برك ةيرظنلا هتيلوئسم طغض تحتو ..ةلئاعلا ليبس ىفو

 .ةيلاملا ةرازو ىف هنيعيل هيلإ بهذو ,هلاخ حاحلإل
 وأ ءبئارضلا ةحلصم ىف هنيعيس هلاخ نأ دقتعي دمحأ ناك دقو

 ..قوقحلا ةيلك جيرخ هلغشي نأ عيطتسي مرتحم زكرم ىف وأ هل اريتركس

 ىف ةيسيئرلا زكارملا نع ةديعبلا تارادإلا ىدحإ ىف هنيع هلاخ نكلو

 ..بهاوملا راهظإل الو مدقتلل لاجم اهيف نوكي نأ نكميال ةرادإ ىف ..ةرازولا

 نع نبج دق هلاخ ناك امبرو ..تاباسحلا ةيثكو نيفارصلا ىلع ةرصاق ةرادإ
 هنأك ..هذوفن لالغتساب مهتي ال ىتح «ةيسيئرلا تارادإلا ىدحإ ىف هنيعي نأ

 مغرو ..اهيلع بساحي نأ نكمي ؛ةميرج ىرادي ؛هتحيضف ىرادي .هنيعي وهو
 ةبرجتك اهلبق ضارتعا نود .تاشاعملا ةرادإ ىف هتفيظو دمحأ لبق دقف كلذ

 ,هيهاوم فشتكي هلعل :ةرازولا هذه ىف هسفن دجي هلعل ..ىردي نمو ..ةديدج

 .ةريحلاو قلقلا نم حيرتسي هلعل
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 ..نكلو
 .ةرازولا ليكو تخأ نبا هنإ ,تاشاعملا ةرادإ ىف دمحأ هدجو ام لك

© © © 

 : ةريبك ةماستبا هيتفش نيبو لاقو ءاهباب حتفو ٠ امامت فقت

 مث ..هنولطنب بيج ىف لازت ال هديو :ةئيطب ىطخ ىف دمحأ مدقتو

 ..ىطسأ اي ةريزجلا ىدان -
 ةيناث ةرم رظني نأ نود :ةرازولا ىنبم لخاد ىلإ داعو ىعاسلا رادتساو

 ةسمخلا شورقلا هذه الإ ىواست ال هرظن ىف دمحأ ةميق نأك .دمحأ ىلإ

 .هدي ىف اهسد ىتلا

 توص ىف ندندي دمحأ أدبو ..لينلا رصق ىربوك ىلإ تهجتا مث ..ىنيعلا
 كك .ةركف نهب ةيشفت ىلإ هيف هك ..لام:همآ اي ئوهلا لام ةيدغأ ضيفخ
 عبتتيل (تفتلم نوكي نأ ىشخي هنأك ,« قئاسلا افق ىلإ رظنو ..ءانغلا نع
 درجم.. عماري نأ يود رةراكا ىلإ ةرايلا «دكاح وم ءلطاي هع د هءانغ

 نيتهئاتلا هينيع مامأ كرحتت حابشأ

 د رق قنات ز ةرايسلل نيكولا... هكدملا ىدان اننا سدد

 هدي عفري له : ددرتو ..هيلإ نارظنت ىدانلا ظحالم ىنيعب ىقتلاف رادتسا
 رمق . .هتيحتل تاف دق تقولا نأ دقتع دقتعأ مث .ةيحتلاب هدي عفري مل هنكلو ؟هييحي بديحي

 وحن هجتاو . رع ا ا ا ع حو

 بحي هنإ . سلا ةمورالا 0 .ىدانلا بعالم
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 ١ نا عيطتسياال ةظسناو :ئودتت ال كاشقاتم,ةلفغ 'ئقو:::ةىنتي نع كلحتجي
 اه لك اننا عشقي ال وهز .. اهرسكي نا مهطخس ال سيساحاو ؛ اهنع يبكي
 لمعي قفو نسي انانحا .:ةدجو لدعي ةلقع كركم انادحأ نإ ::هلقع ىف نودت
 وأ ,هلم هنأل امير ؛مالكلا اذه عامسب هبأي نأ نود ملكتي اسأر هيفتك ىلع
 .ءىش ال ىلإ ةيلقعلا هتاشقانم نم ىهتني نأ نم سأيي انايحأ هنأل امير

 ,مهنع يثيع ناد داع مث :ةركلا نوبعلي كلوألا نضعب ىلإ تفشلاو
 نوبعلي نيذلا دالوألا ىلإ تفتلي ةرتف دعب هنكلو ..شيشحلا قوف ريسي ذخأو
 نيذلا دالوالا بقرديل فو .:ارار ةفنتا هتاك ةدحاو ةزيم فقو مكا..ةركلا
 قلطني امك قلطني نأ ىنمتي ..ةركلا بعلي نأ ىنمتي هنإ ..ةركلا نوبعلي
 نآب العف مهت همدق نا سحاو .:ةركلا طوشرو خرصيو ىرجي ..دالوألا ءالؤه
 هنأكو ..ىرجي هنأك سحأو ..ءىش ىأ طوشت وأ ..ةركلا طوشتو كرحتت

 .هناكم ىف افقاو لازي ال هنكلو ..ثهلي
 ..هنم بيرق نأكم ىلإ تهجتاو .دالوألا لجرأ نيب نم ةركلا تقلطناو

 لازي ال راقولاو ..هناكم افقاو لظ هنكلو ..اهطوشيو اهءارو ىرجي نأ ىنمتو
 ..خوفتم ضيرعلا هردصو «قاستا ىف ةدودمم ةليوطلا هتماقو .ههجو وسكي

 .ةيراهتلا لاحملا دحا ةذقان ىق:عمشلا نم ليمج لاكمت هناك
 تلصو ىتح تجرحدتو «ةيناث ةرم دالوألا لجرأ نيب نم ةركلا تجرخو

 اذام مهلأسي هنأك دالوألا ىلإ رظن مث ..ةركلا ىلإ رظنو ..هيمدق نيب ..هيلإ

 همدق كزح مك. ,ةصيوع ةلكشم ماما ةناك ةركلا: ىلإ رظتي.داعو .:«كلتخف
 ,ةركلا مهيلإ لصت ملو ..دالوألا هاجتا ىف ةفيعض ةيرض ةركلا اهب برضو
 ىأر مث ..اراقتحا ناك امير ..ضاعتماب هيلإ نورظني دالوألا نأك سحأو
 .ةركلا ذخأيو ىرجي مهنم ادحاو

 لئاسي وهو ..ريرحلا دئاسو قوف ..شيشحلا قوف ريسي داعو رادتساو
 هنأل امير ؟اذامل ..اذامل ..ةيوق ةبرض همدقب ةركلا برضي مل اذامل» :هسفن

 لاجرلا قح نم سيلأ ,نكلو ..لافطألاك ودبي نأ بحي الو ءالفط دعي مل
 اريغص ًالفط هسفن لخاد ىف نأك سحأو ..و ؟ةركلاب اوبعلي نأ اضيأ
 ةيوق ةبرض ضرألا ىلع اريغص ارجح برضو همدق عفرو ..هنم رخسي
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 مك اغلا دنرالا دفتر 161 .ةديعب ةفاسم ىلإ ءاوهلا ىف هتعفر

 ..بوطلا ةعطق طوشي وهو دحأ هاري نأ ىشخي ناك هنأك ةعرسب هلوح تفتلا

رتس فارطأ ىلإ هعباصأ دمو ؛هردص خفنيو هتماق دشي داع مث
 اهدرفيل هت

 راجشأ ت تحت ةرثتنملا ةليوطلا دعاقملا وحن اهجتم راس مث .هدسج قوف

 .فاصفصلا

 ..نسلا ىف رابكلا ىدانلا ءاضعأ هيلإ أجلي ءىدانلا نم ءىداه ناكم هنإ
مانيل ؤأ «ءوده ىف ءادغلا ماعط مضهت مهءاعمأ اوكرتيل وأ ءاوأرقيل

 .او

 هسفنل ثحبي ةليوطلا دعاقملا ىلع نيددمملا زئاجعلا نيب دمحأ راسو

 ؟ىدانلا ىلإ ءاج اذامل ملعي هنإ ..ةأجف هريس نع فقوتف قيضلا هب ضاف مث
 أرقيل ءاج الو . .زئاجعلا ءالؤه نيب دعقم قوف هدسج ددميل ء ءىجي مل هنإ

 ..اديج هملعي .. اذه ملعي هنإ ..تاذلاب ةاتف ..ةاتف نع ثحبيل ءاج دقل ..اباتك

 ىف اهدجو ..اهدجو دق ةاتفلا هذهو ..هدجي ال امع ثحبيو هدجي امم برهي

 .زيجاوعلا ءالؤه نيب تسيل اهنإ .ناكملا اذه ىف دجوت ال ةاتفلاو ..هيف نوكت
 ىتلا ىدانلا ةفرش وحن ةيوق ةعرسم ىطخ ىف راسو ,:ةأجف رادتساو

 امنإ ..هلوح رظني نأ عطتسي ملو ..اهيلإ لخدو ..ةحابسلا مامح ىلع لطت

 .اهقوف هباتك عضوو اهيلإ سلجو ؛ةيلاخ ةدئام برقأ هينيعب طقتلا
 ةوطخلا هذه دعب هسافنأ عمجتسي هنأك همامأ رظنُي وهو ةرتف تضمو

 مل نكلو ..هيف رظنو .هحتفو باتكلاب كسمأ مث ..اهذختا ىتلا ةئيرجلا ةمساحلا

 اهنأ سحيو ..هبناجب ةاتفلا نأ سحي هنإ ..اًئيش أرقي نأ عطتسي مل ..ائيش أرقي

 نم هيلع نالظت اهينيعب سحب هنكلو ؟سلجت نيا دعب فرعي أل وهو .نهيلإ رات
 شرهو هعباصأ دمو ..هقوف نمو ؛هفلخ نمو ءهراسي نمو ,هنيمي نم ..هاجتا لك

 مل هنأ ركذت مث ..هتعسل دق ةاتفلا تارظن ىدحإ نأك ,:ةفيفخ ةشره هدخ قوف

اتفلا ري مل هنكلو .تانوسرجلا دحأ ىأرو وش ىلإ تقتلاو
 مث ٠ .ة
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 قبي مل ..اضيأ ةاتفلا ري مل هنكلو رخآ انوسرج ىأرو هراسي ىلإ تفتلا
 ..ربكأ ادوهجم بلطتت فلخلا ىلإ ةتافتلالاو ,فلخلا ىلإ تافتلالا الإ همامأ
 ةأجف مث ..فلخلا ىلإ تفتليل هتعاجش عمجتسي امثير هباتك ىف رظني داع
 .هنع امغر هقنع تول هتدارإ نع ةجراخ ةوق نأك تفتلا ..تفتلا
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 هتدئام راوجب ىتلا ةدئاملا ىلع اهتاقيدص ىدحإ عم سلجت تناك

 ..هيلإ رظنت تناكو ..اههجوب مدطصا دق ههجو نأ هيلإ ليخ ىتح ءامامت
 .مستبت اهنأ هيلإ ليخو ..اهينيعب هانيع تقتلا

 ىف هينيع نفدو :ةعرسب هسأر داعأ مث ..ةضمو الإ هتتافتلا مدت ملو
 .هدخ شرهتل هعباصأ تدتما امنيب .هباتك

 ناك هنأك ..سفنتي داكيال لب ..كرحتي داكي ال وهو اهل هرهظو سلجو
 .هسافنأ هيلع دعت نأ ىشخي

 .باتكلا ىف اهتروص ىري ناكو
 ريصقلا دوسألا رعشلاو ..قيقد لاثمت سأر هنأك ريغصلا سأرلا ةروص

 ,عوفرملا قيقدلا فنألاو ..اهقنع ىلعأ ىلإ لصي ىتح ىلدتي ىذلا
 نم عضت ال اهنإ ..نيتلحكملا نيتطورشملا نينيعلاو «نيتئيلملا نيتفشلاو
 دادزيل اهيقلت لالظ هنأك ءاهينيع ددحي ىذلا لحكلا اذه الإ غابصألا

 اميرو ..دوسأ ناك اميرو ..ايلسع ناك امير ..اهينيع نولو ..رونلا حوضو |
 اهنم دوزتي مل وهف ,ىردي ال هنإ .اهضعبب تطلتخا ناولألا نم ةعومجم ناك
 ..قيقدلا طيشنلا اهماوق لدي امك ,ةرشع ةنماثلا ىف وأ ةرشع ةعباسلا ىف تناك امير ..اهرمعو ..اهينيع نول فرعيل ةيفاك ةبيرق ةرظنب ادبأ
 رمع نم ةيصخش ىوقأو انازتا رثكأ ودبت ىهف ؛كلذ نم ربكأ تناك امبرو
 «لاع توصب كحضتو ثدحتت ىأ «بعلت وأ ,نففت اهري مل ..ةرشع ةعباسلا

 ىلإ ةسلاج امئاد اهاري ناك ..اهتقاشرو اهبوث ضرعتل دئاوملا نيب لقتنت وأ
 نهيلع رطيست اهنأك ..ةسيئرلا اهنأك نهنيب ىهو ءاهتاقيدص اهلوحو ةدئام
 .ةيبذاجلا ةرطيس اهنكلو ..ضرف الو .ءالما اهيف سيل ةرطيس ..اهتيصخشب

 اهآر ذنم ..فصنو رهش نم رثكأ ىضم ..اهبقري ةليوط امايأ ىضق دقو
 نم اهبقريل موي لك ىدانلا ىلإ بهذي أدبو ..اهل هانيع تحاتراو ..ةرم لوأل
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 هينيع ىقلأ املك ؛هحور رارقتسايو ءلامجلايو ءءودهلاب سحي ناك ..ديعب

 اهل مسري انايحأ ناكو ..اهيف شيعت ايند هلايخ ىف اهل مسري أديو ..اهقوف

 ةرقتسم ةيلئاع ايند ..تانبلا هتوخإ اهيف شيعت ىتلا ايندلا نم ةبيرق ايند

 ىدانلا ىلإ تانبلا هتاوخإ بحصي ال اذامل :هسفن لئاسي ناكو ..ةظفاحم
 ءلاؤسلا اذه هلاب ىلع رطخي امدنع سحي ناكو ؟هيلإ ىتأت ىه تمادام

 ىلع نددرتي نأ نكمي ال تانبلا هتاوخإ نإ .. ال ..هيلع درمتت هلقع نم ةعطقب
 هذه لثم نسلجي نأ نكمي ال ..ةاتفلا هذه لثم نكي نأ نكمي ال ..ىدانلا
 دقو . .تاررحتم هتاوخأ نإ . .ماع ىهقم ىف نهنأكو لاجرلا نيب ةسلجلا

 سردت ةثلاثلاو بادآلا ةيلكب ةيناثلا تقحتلاو ,مولعلا ةيلكب نهاربك تقحتلا

 ءاضقو «ةريزجلا ىدانب قاحتلالاب نهل حمسي ال نهررحت نكلو .ىقيسوملا
 .هلاثمأ لاجرلا تارظنل ةعتم نهسفنأ نضرعي لومخ ىف نهموي

 ةروثب ال ..ةروثب سحي ىدانلا ةاتفو هتاقيقش نيب نراقي وهو نكي ملو
 هذه ىف هيأر لوقي هنإ كلانه ام لك ..ةاتفلا ىلع ةروثب الو هتاقيقش ىلع
 نم ةريثك عاونأ اهيف ةايحلا نأب ةريثكلا هتاءارق هتعنقأ دقو ..كلت وأ ةايحلا
 عمتجمو ريخ عمتجم كانه سيلو . .ديلاقتلا نم ةريثك عاونأو :تاعمتجملا

 ىف وأ ظفاحملا عمتجملا ىف ءاوس ..عمتجم لك ىف رشلاو ريخلا لب ..رش
 نكلو ءىطاخ ديلاقتو ةحيحص ديلاقت كانه سيلو ..ررحتملا عمتجملا
 وول سد ا حو جي ىلا دلل لك يف ايقلإو ميمسلا

 قبح نم:نأب نمؤي ال تايرفلأ “ كانه نإف «يدانلا نإ نبهذي نأ اهتانب

 نم رظنلا تانبلا قح نم نأب نمؤي ال تاهمأو ..ةعماجلاب نقحتلي نأ تانبلا
 .كابشلا

 ريغ ؛رخآ ملاع ىف نشعي تانبلا هتاوخأو همأ نأ هب سحي ناك ام لك

 ىلإ هقيب نم جرخي امدنع ناكو .ةريزجلا ىدان تانب هيف شيعت بعت ىذلا ملاعلا

 7 يسع نف قيس نأ لقت كار فلل ىلا رح

ريو «ىدانلا ىلإ بهذي لظي نأ نم رشكأ ءيش ىف عمطي نكي ملو
 بق

 ىهو مث اهتاقيدص نيب ىهو اهبقري ..صرحب ب اهبقري ناكو . يي وسلا
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 ..لظلا ىلإ سمشلا نم لقتنت مث ..دوعت مث ..تاديسلا ىهب ىلإ لخدتو موقت

 اهل لوقي اذام ..اهتدئام ىلإ نوسلجيو نابشلا ضعب ىتأي امدنع اهبقريو
 ١ ..ائيش عمسي الف ؛ءعمتسي نأ لواحي ناكو ..؟نوثدحتي مع ..؟نابشلا ءالؤه

 ىتح ةاتفلا هذه اهيلإ سلجت ىتلا ةدئاملا هذه نأب اعنتقم امئاد ناك هنكلو

 سلجت ىتلا دئاوملا ىقاب نم امارتحاو انازتا رثكأ .نابشلا نم اهلوح نمب
 .تانبلا ىقاب اهيلإ

 وه موقيف ؛هنم جرخت مث ؛يدانلا ىف اهتسلج نم ىهتنت ةاتفلا تناكو

 ..ةايحلا ىلع هنيعت ةيسفن ةقاطب دوزت هنأكو ءاديعس هتيب ىلإ دوعيو رخآلا

 هدوارتو ؛هلاب ىلع رطخت اهتروص تناك ..كلذ نم رثكأ اهيف ركفي نكي ملو
 تناك اهنكلو .:تاشاعملا ةرادإب هبتكم ىف ىهو وأ هتيب ىف وهو انايحأ

 ىف دوعي مث ؛هنم ىهتناو هدهاش ىئامنيس مليف ةروص ىلإ برقأ ةروص
 .اديدج امليف دهاشي هنأكو ءاضيأ اهدهاشيل ىدانلا ىلإ ىلاتلا مويلا

 موي ناك نأ ىلإ

 اهناك سحأ ..هجرحأ ائيش اهترظن ىف سحأو ..اهينيعب هانيع تقتلاو
 امبرو ..رهش نم رثكأ ذنم ..ةليوط مايأ ذنم هينيعب اهعبتتي هنأ فرعت تناك

 .ىلوألا هترظن اهيلع قلطأ ذنم
 ةميرجب اسبلتم طبض هنأك ..اريبك امثإ بكترا هنأك سحأ ..جعزناو

 | سس يي يي يس تت سمس تت تيس سس

 ىف ةاتف لوأ اهنإ ..لبق نم هدوعتي مل اريكفت ةاتفلا ىف ركفي ذخأ ةثالثلا

 ًالمتو «راهنلا لاوط هلايخ ألمت اهتروص نإ ..هريكفت عضوم حبصت هتايح

 هل سيل ..فده الو قيرط هل دعي مل هنأك سحي وهو ..ليللا لاوط هينيع
 ا .اهاري نأ الإ فده هل سيلو ,ةريزجلا ىدان ىلإ قيرطلا الإ قيرط

 ..اهينيع نول ىتح فرعي ال ..اهنع ءىش ىأ فرعي ال ..اهفرعي ال هنكلو

 إ
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 ردص ىلع هسأر ىقلي نأ ديري ..وكشي نأ ديري ..لاؤسلا نم رثكأ ديري هنإ

 نأ ..وكشي نأ الو لأسي نأ عيطتسي ال هنكلو ..اعومد هتريح بكسيو همأ

 ثيدحلا قع الو ىوكشلا الو لاؤسلا قح هيطغي ال هتلثاع دازقأ نم ادخأ
 روقولا داجلا ةلئاعلا بر هنإ ..مهريبك هنإ ..بحلا ىف

 هدج رهظمب اظفتحم لظيل ةثالثلا مايألا هذه ىف اريبك ادهج لذب دقو
 نينيع قوف نيدقعملا هيبجاحو ,خوفنملا هردصو .ةدورفملا هتماقب ..دراقوو

 انيع امهنأ امهئافصو امهتءارب طرف نم تدقتعال امهيف تققح ول نيتعساو
 .لفط

 ىف سلجيو «ةريزجلا ىدان ىلإ بهذي هسفن دجو عبارلا مويلا ىفو
 لظ ..هينيعب اهنع اثحاب تفتلي ملو ..ةحابسلا مامح ىلع ةلطملا ةفرشلا
 اقصتلم ههجو عضي نأ هرماف هسردم هبقاع فئاخ ذيملت هنأك همامأ ارظان
 نيتددرتم نينيعب للستي ادبف ..اليوط باقعلا اذه قطي مل هنكلو ..طئاحلاب
 هيلإ رظنت ىرخألا ىه تناك ..اهينيعب ىقتلاو ..اهنع اثحاب نيتلجخ

 .اهينيع ىف ام فرعي نأ لبق ةعرسب هينيع رادأو
 ةرظن مث ..ةسلتخم ةرظن ىف ىرخأ ةرم اهينيعب ىقتلا لات موي ىفو

 ..و...ةعبارو ..ةثلاث مث ةسلتخم
 قوف ةماستبا لظ حمل امبرو ..رظنلا هلدابت اهنأ ىف كش هيدل دعي ملو

 .اهيلع سلجتل هيلإ ةدئام برقأ راتخت اهنأ ظحال اميرو ..اهيتفش
 ؟دعب اذام نكلو

 ؟نايقتلي فيك
 اهتاقيدص يدعو ةعسس» .اهسسلل[ اهتخا[ دودج نيش قرم ال هنإ

 ليخو ..«تشوش» اهيدانت ةقيدصو ىرخأ ةرم هعمسو ..«ةريهش» :اهيدانت
 ضيرألا تادي ىلع قاني ال وسل .ةةكايش ىف ة غمس مسا لمع هنآ ةيلإ
 .رمقلا تانب ىأ «ةنجلا تانب امبر

 .؟اهمسا فرع نأ دعب ٠ اذامو

 ..ىردي ال هنإ
 :همسأ لمحت ىتلا تاقاطنلا نم ةفاطب ىلع هنوقيلت ةرمت بتكي نآ رك

 | برتنقي نأ ىتح عيطتسي ال هنإ ..عيطتسي ال هنكلو . اهدييىف اهسديبت |
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 اهدحأ ىف لخديو «ىدانلا ىف نوفيلتلا كاشكأ ىلإ بهذي نأ ركف مث ..اهنم
 ةدع هل ىدانلا نوفيلتف ..هسفن ىدانلا ةرمن بلطيو «نوفيلتلا ةعامس عفريو
 ىتأتسو ..ةريهش ةسنئآلا هل ىعدتست نأ ةلماعلا نم بلطي مث ..طوطخ

 الو نوفيلتلا ىف ناثداحتيس ..هيلع درتو ءرخآ كشك ىف لخدتو ؛ةريهش
 اهمسا فرعي ال هنأ ركذت هنكلو ..و ..رتم فصن نم رثكأ امهنيب لصفي
 فرعت ال اضيأ ىهو ..اهءاعدتسا نوفيلتلا ةلماع نم بلطي ىتح ءالماك
 ىتحو ..ةحورجملا هتماركب بذعتيف ههجو ىف ةعامسلا تقلأ امبرو ..همسا
 اذام فرعي ال هنإ ؟اهل لوقي اذام ىردي ال هنإف .ههجو ىف ةعامسلا قلت مل ول
 هنإ ..نابج هنإ ..نابشلا براجت هصقنت باش هنإ ؟ءاقل لوأ دنع تنبل لوقي
 هسفن طبريو ةاتفلل مدقتي فيك فرعل هناكم حودمم هوخأ ناك ولو..ءارذع

 نم ىنمتو ؟ديري ام ذخأي فيك فرعيو ةايحلاب ضيفي ءىرج هاخأ نإ ..اهب
 نإ هنإ ..اهب هسفن طبريو ءاهبحيو «ةاتفلا ىريو «حودمم ىتأي نأ هسأي طرف
 .هيخأ ىف اهققحيلف .هسفنل همالحأ ققحي نأ عطتسي مل
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 ,.هتريح رهاظم ضرعتسي ىدانلا ىف هتسلج ىف ىهو دمحأ درطتساو

 ؟اهل مستبي ال اذامل ..رطاخ هل رطخ مث ..ةريهشل هرهظو «باتكلا ىف هانيعو

 ملو :ةرم لوأل اهآر ذنم فصنو رهش ىضم ..نآلا ىلإ اهل مستبي مل هنإ

 .دعب اهل مستبي
 ..هددرتو ؛هتريح هتاحفص نيب ىوطي هنأك ةيوق ةكرح ىف باتكلا ىوطو

 اقيمع اسفن بذجو .هتماستبا حسم مث ..ةريبك ةماستبا هيتفش نيب قلع مث

 ةلابق ههجو عضوو ةريهش ىلإ تفتلاو ..هدي ىف هباتكو هدعقم ىلع نم ةأجف
 رظتني مل مث ..هناسل اهل جرخي هنأك تدب ةماستبا ..هتماستباب فذقو اههجو

 طرف نم هانيع تناك ..اههجو ري مل هنإ لب ..اهيلع هتماستبا عقو ىري ىتح
 .ائيش نايرت ال نيتغئاز .هسفن ىلع هلماحتو هزازتها

 طقتلي فقوو ..ىدانلا ةفرش نم جرخو .ةكبترم تاوطخ ىف راس مث
 ,رادجلا ىف قلعملا سرجلا ىلع طغضو هعبصأ دم مث ..ءاوهلا نم هسافنأ
 ةرهتلا تاراعت ءاعدتساب نضاشلاو
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 نأ الو ..هعنص اميف ركفي نأ عيطتسي ال ..لولشم هلقعو رظتني فقوو
 اذه نم رفي نأ ديري ..برهي نأ ديري هنأ هب سحي ناك ام لك ..هسفن عجاري

 ىذلا ملاعلا ..هتريحو هسيساحأ هيف شيعتو «ةريهش هيف شيعت ىذلا ملاعلا
 اقلق هسفن اهيف دادزت ةديدج تاهاتم همامأ حتفيو ءزجعلا نم ديزمب هرعشي

 .اطبختو
 ,هيمدق ىلع راسف ,ةرجألا ةرايسلا ىتأت نأ ىلإ راظتنالا عطتسي ملو ظ

 :دهنتي هنأك قئاسلل لاقو ءاهادحإ ىف هسفن عضوو تارايسلا فقوم ىتح

 ..نافبأ ايةقيوولا اح
 ..ادهت هسقن تأدبو ءبهتلملا هسار ءاوهلا بطرو ..ةرايسلا هب ترجو

 نأو ؛ةريهشل مستبا امدنع امثإ بكتري مل هنأب هسفن عنقي نأ لواحي ادبو
 ..اهظحلت مل اهسفن ىه امبرو ,ةماستبالا هذه ظحلي مل ىدانلا ىف ادحأ

 ..ةئجافملا ةكرحلا هذهب هدعقم ىلع نم ماق امدنع هنم رخسي مل ادحأ نأو ظ

 سيساحأ درجم وه جرحلا نم هب رعشي ام لكو ..اروقو اداج لازي ال هنإ |
 ىري.دحأ ال :ساتلا نط لظ اهل سيلو. .هفافؤا هل افروصت ةنيلشئاذ
 :روقولا داجلا باشلا ةروض الإ هنم ئري دحأ ال ..هسيساحأ

 | زيزعلادبع عراش ىف ىرجت ةرايسلا تحبصأ امدنع رثكأ هسفن تأدهو

 ..هملاع نم برتقي ..هتيب نم برتقي هنإ ..لينلا ءىطاشل ىذاحملا دوعس لآ

 .رارقتسالاو ةنيكسلاو ءودهلا نم برتقي ..همأ نم برتقي
 تخاتراو ..لينلا ةحفضص ىلع ةينيع ىقلاو ةرايسلا ةذفان نم لطأو

 هسفن نم رخسي هنأكو ..ةرخاس ةماستبا هيتفش تلعو ..رثكأ ههجو تامسق

 ْ .هسيساحأ نمو

 | .رعذ ىف هانيع تعستا ةأجفو

 ..ىه اهنإ |

 ..هفرعي ال باش دي ىف ىرخألا اهديو ءتارضاحملا ةسارك اهدي ىفو

 :ةقكطم ةثيطب ىلطخ ىق .ليقلا .ىلانشلا ىيئامسلا فيسرلا ىلعب نآريسي
 ,ةرايسلا نكر ىف هسفن عمجو «ةرايسلا ةذفان نع ههجو دمحأ دعبأو

 |. سفن ىف قلطنا شحو .هيلعمجه شحو نم ىمتحي هناك ؛ابتخم
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 ١ .هارت نأ اهديري ال هنإ

 .اهاري الا ىنمتي ناكو
 .اهآر هنكلو

 .هرت مل اهنأ ادكأتم سيلو

 ..هينيع نم قثبنت داكت هعومدو .ىولتت هباصعأو ءقيضي هردصب سحأو
 .رئاحلا ..ريغصلا ةلئاعلا بر عومد ..قنحو ظيغ عومد

 لوح ترادو ءدوعس لآ زيزعلا دبع عراش نم ةرايسلا تجرخو

 نكر ىف ائبتخم لازي ال دمحأو ..ديشخألا عراش ىف تلخد مث «ناديملا

 قئاسلا بطاخي نأ رطضا امدنع ىتح ..ةذفانلا نع هسأرب ادعتبم ءاهنم

 هؤابتخا ناكو ..ةرايسلا نكرب قصتلم وهو هبطاخ «قيرطلا ىلع هلديل
 ناك هنكلو ..هنم ءىبتخي ام عراشلا ىف دعي مل هنأ ملعي ناك ..ةيئاقلت ةكرحب

 .هقتاع ىلع تيقلأ ةديدج ةيلوئسم نم ءىبتخي ..هسفن نم ءىبتخي

 غصؤ لا
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 نوكم ميدقلا زارطلا ىلع ريبك تيب مامأ ةرايسلا تفقوو
 دم :قئاسلا ىلإ تفتلي نأ نودو ءدمحأ لزنو :نيقباط نم
 ءاشرق نيسمخلا تاذ نم ةقرو هلوان مث هبيج ىف هدي

 :تارو قئاسلا ءانضق ,تيفلا ىلإ لكديل نادتساو: ]ل
 .ذاتبا ا قابلا

 ىلإ داع .هسأر عفري نأ نودو ءدمحأ هجو حمالم ريغتت نأ نودو
 رظني نأ نود هبيج ىف اهسدو .دوقنلا ىقاب هنم ذخأو ءهدي هل دمو قئاسلا

 :شجأ توص ىف لاقو ءاهيف
 ., ركتشتم 2
 :هيلع قفشي هنأك ءىداه توص ىف لاقو ؛ةشهد ىف قئاسلا هيلإ رظنو
 ..ناتسأ اي همالسلا عم -

 تلا ويسعل نانا فيو كيلا وشن نخ و دسكلا ناودساو
 تفتلي مل دمحأ نكلو .هلبقتسيل تيبلا ءانف لخاد نم باوبلا هللادبع عرهو
 ىقلم هسأرو ءضيرعلا ىماخرلا ملسلا دعصي ذخأو ..هب سحي مل ..هيلإ
 الإ اهنم نيبتي نأ عيطتسي ال ,هلايخ نم فايطأ هينيع مامأو .هردص ىلع
 ناك ب ىف اهديو ليثلا ءىطاسك ىلع سيمت ئفو ةليبن هقحا ةروس
 .هفرعي ال

 ىذلاو ديدحلا خايسأو جاجزلا حاولأب زرطملا ىبشخلا بابلا عفدو
 ..راهنلا ءانثأ تيبلا اذه ىف قلغت ال باوبألا نإ ..تيبلا لخاد ىلإ ىدؤي
 باوبألا قلغت امنإ .هبيج ىف احاتفم لمحي نم ةلئاعلا دارفأ نيب سيلو
 نيمداقلل حتفي ىذلا وهو «باوبلا هللادبع بيج ىف حاتفملاو .طقف ليللاب
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 .تيبلا باب مأ ؛ةقيدحلا باب ءاوس .ليللا لالخ
 ةيكرا تيطغ نقو ةردخلا تفاكلا ريكلا ويهنلا ةلشتساو .دحا لخبو

 ,نوللا ةمتاق ثاثألا نم عطق هيف ترثتناو ..ميدقلا ريبكلا داجسلا نم عطقب
 راثآ نم رثأ ..قيرع ..ميدق تيبلا ىف ءىش لك نإ .ميدقلا زارطلا نم اهلك
 ةفرغ ىف ةعوضوم ةيئابرهك ةجالث الإ ديدج هيف سيلو ..ءارثلاب رخزي ضام
 .ىجراخلا ىهبلا ىف ودبي اهنم بناجو .ةدئاملا

 ةرجح نم ثعبنت ونايبلا ىلع تارقن توصب دمحأ انذأ تألتماو

 اهتقو ىضقت ىرغصلا هتخأ نإ ..تارقنلا هذه ىلع دوعت دقل ..نولاصلا
 تارقنلا هذهل نكي ملو ..ىقيسوملا سورد عجارت ونايبلا ىلإ ةسلاج هلك
 ىتلا مارتلا تالجعو تارايسلا تاوصأ ىدص نم رثكأ هسأر ىف ىدص
 نود هينذأ ألمت تاوصأ ..تاشاعملا ةرادإب هبتكم ىف سلاج وهو هينذأ ألمت

 عباصأ ىلع هتخأ اهقدت ىتلا تارقنلا هذهب سحي نآلا هنكلو ..اهعمسي نأ
 .هسأر ىف احورج حتفت ريماسم ..هسأر ىف اهقدت ريماسم اهناك ونايبلا
 طويخلا هذهب ولخي نأ ديري ..اءوده ديري هنإ ..هددرتو هتريح اهنم ليست

 ىلإ اهنيب نم لصي نأ عيطتسي هلعل .هردص ألمت ىتلا ةلخادتملا ةكبترملا
 .هيلع ممصيو هذختي رارق ىلإ ..طيخلا فرط

 ركذت هنأك ءاهيلإ لصي نأ لبق فقوت مث ..هتفرغ ىحن ىطخلا عرسأو
 ,ةأجف اهباب حتفو ..ىهبلاب ارام نولاصلا ةفرغ ىلإ ادئاع رادتساو ..ائيش
 .لجر اهعمو اهطبضي ..ةسبلتم هتخا طبضي نأ دمعتي هنأك

 حتف ىذلا بابلا توص ىلع .هتخأ تتفتلاو ءونايبلا ىلع تارقنلا تفقوتو
 :حرم ىف تحاصو «ةريبك ةماستبا اهيتفش تلع مث :ةأجف

 ..هيبآ اي ىنتضخ -

 نم ادبأ ىهتنت نل اهنأك ةكحاض ةعيرس تاملك ىف تدرطتسا مث

 :اهمالك

 اهبعلأ ىنيلخي نأ ىندعوو ..نفوهتيبل اتانوس ىنادا ذاتسألا ةدراهنلا -

 ' ..عمسا ..نيم ىلع امنإ ..ىوق هبعص ىد ..ةنسلا رخآ ةلفح ىف
 دمحأ اهيلإ رظنو ..اهيلع رقنت تأدبو .ونايبلا عباصأ وحن ترادتساو

 مث ..هدوار ىذلا رطاخلا نع اهل رذتعي هنأك ءءايحلا نم ريثك اهيف ةرظن
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 ةماستبا بصتغي نأ لواحي ىهو لاقو ءاهفتك ىلع هفك عضوو ءاهنم برتقا
 :هيتفش نيب نم

 لعزي ءكعمسي نفوهتيب نسحأ ؛ىليل اي ىطاو ىنايبلا توص ىللخ -

 :فزعلا ىف ةرمتسم ىهو ىليل تلاقو

 ..شرطا ناك هد ... شفاخت ام

 ةعاس سمشلا نم عاعش اهنأك ةليوط ةريفض ىف ىلدت دقو ؛رارمحالاب
 ىتلا ةيرطلا اهعباصأو ءانحلا نولب ةيرشملا ءاضيبلا اهترشب ىلإو ليصألا
 نمي له .هدوارت ةَرطاَوْح تداغو :.ونايبلا قوق ةزيغصلا نيفاصخلاك زفت
 لينلا ءىطاش ىلع هعم ريست باش ؟هبحت باش ىرخألا ىه اهل نوكي نأ
 ىف لازت ال اهنإ ..ةريغص اهنإ ..ال ..ةليبن اهتخأ لعفت امك ءهدي ىف اهديو
 .ةايحلا نم أربأو ..بحلا نم رغصأ ..ةرشع ةعباسلا

 ةزهك ةفطاخ ةعيرس ةلبق اهلبقيو ءاهسأر قوف ىنحني هسفن دجوو
 اهينيع ىفو اههجو هيلإ تعفرو «ةيناث ةرم فزعلا نع ىليل تفقوتو ..شمر
 .نانحلا اذه لك هنم دوعتت ملو ءاهليبقت دوعتي مل هنإ ..ةشهد

 نم جورخلاب مهو اهل رادتسا ..اهتشهد ىلع دريل دمحأ فقوتي ملو
 :ةحئاص .هءارو ترجو «ونايبلا دعقم ىلع نم ىليل تماقف ..ةفرغلا

 ..دمحأ هيبآ -

 نع ههجو ىف ثحبت اهنأك :عزج ىف ىليل هيلإ ترظنو ..دمحأ فقوو
 ,ةعرسب هنع تدعتبأ مث .هتنضتحاو ءهردص قوف تمترا مث ءاهقلقي ءىش

 :اهعزج ىفختل اهحرم ىلإ دوعت نأ لواحت ىهو تلاقو
 :كالعزم هحاج هيف ددراهتلا كنا -
 :هرس ءافخإب هسفن نع عفادي هنأك دمحأ لاقو

 ::قذاعتو نوكأ مزال ىقيب .كسوبا امل انآ وف... ادبأ -
 :اهعباصأ فارطأ ىلع اهتفقو ىف بشت ىهو «ىليل تلاقو
 ؟لودنجلا كل برضأ بحت -
 :مستبي وهو دمحأ لاقو
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 ..مضهأ ناشلع ءلكألا دعب ..نيدعب -

 ملو ..هتفرغ ىلإ ىدؤوي ىذلا رمملا ىف راسو ءنولاصلا ةفرغ نم جرخو
 تيبلا ىلإ داع املك اهيلإ بهذي نأ هتداع نم نإ ..همأ نع ثحبي نأ لواحي
 ههجو ىلع أرقت نأ فاخي ناك ..اههجاوي نأ عطتسي مل هنكلو ..اهدي لبقيو
 ىقلأ مث ؛هءارو بابلا قلغأو ءةرشابم هتفرغ ىلإ لخدف ..هسأر ىف رودي ام
 حارو ؛.هسأر تحت هيعارذ عضوو ؛هسبالم لماكب ىهو هريرس ىلع هسفن

 طيرش ىف هراكفأ لسلسي نأ لواح ..ايقطنم هريكفت نوكي نأ لواحو
 .طيرشلا لوأ نم أديو ..اهنع هوتي وأ اهيف هوتي ال ىتح دحاو

 ةقطنم ىف ناريسي اناك دقل ..ةلامز درجم هعم اهريس نوكي نا نكمي الو
 :ةحجرأتم ةئيطب امهتاوطخ تناكو ءهدي ىف اهدي تناكو ,ةعماجلا نع ةديعب

 .ءاملا

 ؟اذام مث

 أدحأ نأك ء:حورجم هنإ ءبسحف اشهدنم سيل هنإ ..ال ..شهدنم هنإ

 .هتمارك ىلع ىدتعاو .هناهأ ادحأ نأك ءاقح هنم بلس

 ؟حورجم وه اذامل نكلو
 تايتفلا لك روصتي نأ عيطتسي وهو ..ىتف عم ريست تناكو ةاتف اهنإ

 ىف اهديو لينلا ءىطاش ىلع ىتف عم ريست نهنم لك ..بح ىف نايتفلاو
 ىفو ؛لينلا ءىطاش ىلع ةريهش عم ريسي اضيأ ىه هسفن روصت دقو ..هدي
 ةدحاو ةتكبا ندتعي ال !ذاملق :اهليقي هسقت روبصت لت: ةزيرجتلا ذات بعالم
 نأ نكمي تانبلا هتاوخأ نم ةدحاو نأ ادبأ هدلخب ردي مل اذامل ؟تانبلا نم
 ءىطاش ىلع اهيف ناريسي اصرف اهبيبح عم سلتخت نأ نكميو ءبحت
 ام نأ ىلع رصي اذامل ؟ةقيقحلا هذه لهاجت ىلع خأ لك رصي اذامل ..لينلا
 حنمي اذامل ؟هتاقيقش نم دحأ هذخأي نأ نكمي ال ءسانلا تاقيقش نم هذخأي

 اذه نم هتاوخأ مرحيو ءسنجلا قحو ءبابشلا قحو ؛ءبحلا قح تانبلا لك
 + قحلا
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 لهاجتي هتايح لاوط شاع هنكلو ..تانبلا ةيقبك ةدحاو هتخأ نأ عقاولا .
 ديلاقتلا ماكر تحت هنوفخيو هنولهاجتي ..هنولهاجتي ةوخألا لك ..عقاولا اذه

 .ةبذاكلا ةيقرشلا ةماركلاو ,ةثوروملا
 ماكرلا قوف عقاولا زفق دقل ..عقاولا اذه لهاجت عيطتسي ال نآلا هنكلو

 لب ؛هتخأ ىمحيل ال ..هتخأ خأ لك اهيف فلي ىتلا ةيمهولا ديلاقتلا قوفو

 .حرجت نأ نم ةيئادبلا ةيقرشلا هسيساحأ ىمحيل .هسفن ىمحيل
 ناك دقو ..هينيعب هآر ..هآر هنأل ,عقاولا لهاجت نآلا عيطتسي ال هنإ

 ..هسفن ءودهب اظفتحم لظي ىتحو .هتيلوئسم لمحي ال ىتح .هاري الأ لضفي

 لك اهيف شيعي ىتلا ةروطسألا ىف هرمع لاوط شاع ول ىتح هاري الأ لضفي
 !تانبلا لكك نسل تانبلا هتوخأ نأ ةروطسأ ..خأ

 هتخأ ةروص ءارو ىرجي هلايخ داعو ..ةفرغلا فقس ىلإ هينيع عفرو
 هنأك هسأر زه مث ..باشلا اذه دي ىف اهديو لينلا ءىطاش ىلع ريست ىهو
 ءانازتا نهرثكأو .ثالثلا تانبلا هتوخأ أدهأ ىه ةليبن هتخأ نأ ..بجعتي

 ابجعم ًامئاد ناك دقو ..نهاربك تسيل اهنأ مغر ..ةيصخش نهاوقأو
 هلعجت ةوقب اهيف سحي ناكو ..ةرشابم همأ دعب اهعضي ناك ..اهتيصخشب
 ةقيرطلاو ءىداهلا اههجول حيرتسي ناكو ..هتريحب اهفشاكي نأ ىنمتي
 ءاهنس نم ربكأ ودبت اهلعجتو ءاهرعش اهب ففصت ىتلا ةمرتحملا
 اهنأك ؛:ةقيض ةحاسم ىف ةريبك ىناعم ىطعت ىتلا ةنزتملا اهتماستباو
 ابجعم ناكو ..ةليلق تاملك ىف ةمسدلا راكفألا عضي فوسليف ةماستبا
 ,هتاقيقش نيب ةدحاو رخآ اهنإ ..و ..اهنم اهتدازتساو ةساردلا ىلع اهلابقإب
 .ةيفطاع ةرماغم ىف باش عم اهاري نأ رظتني ناك

 ؟لعفي اذام .. مهملا
 نل هنإ ..توكسلاب هتخأ هجاوي نأ عيطتسيي ال هنكلو ..تكسي له

 المتحم نوكي دق توكسلا نأ مث ..تكاس وهو ءاهيلإ هينيع عفري نأ عيطتسي
 حمل دقل .هرت مل اهنأ ادكأتم سيل هنكلو .هارت نأ نود اهآر دق ناك اذإ
 كشال .:ةرخآلا ةرابسلا ةذقان َنِم اهيلغ لطي ؤهو هيجوب نامدطصت ايينيع
 نأ .. اهبساحي نأ ..ثيدحلاب اهأدبي نأ هنم رظتنت اهنأ كشالو ..هتأر اهنأ

 ..اهيف هيأر اهل لوقي
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 ؟اهل لوقي اذام

 ؟باشلا اذه عم اهآرو ايح ناك ول هوبأ اهل لوقي نأ نكمي ناك اذام

 قهر: اهعشاردل ةطمالاب تحف اهعبكو ةيصخش لوااوف مونآ ناك", اديج
 تيبلا ألمي ناك ..فقوملا اذه لثم ىف فرصتي نأ نكمي ناك فيك فرعي

 «تيبلا ىف اهسبحيو .ةعماجلا نم اهجرخيو «ةليبن برضي ناكو ..اخارص
 ,رخآو نآ نيب عوضوملا ريثي وهو روهشلا ىضقنتو .هتجوز مصاخي مث
 .اهتانب ةيبرت ىف ريصقتلاب اهمهتيو :مألا ىلإ هعيرقتو همول هجويو

 ةرسأ نم هوبأ ناك ..هب ابجعم نكي مل هنكلو ءهابأ بحي دمحأ ناك دقو
 . نيع مث :نسلألا ةسردمب قحتلاو :ةرهاقلا ىلإ حزن ءلاحلا ةطسوتم ةيفير
 عاطتساو ..ايضاق ميصأ ىتنح ,ةباينلا كلس ىف ناسو:لدعلا ةزاؤو ىف
 ..اهعمتجمب هسفن طيري نأو «ةريبكلا ةيرصملا رسألاب لصتي نأ كلذ لالخ
 رس نمر. ىسألا هذه تاني نع ةدحئاو عوزتم نأ غن اطخشا قجرطلا اذه قعر
 :ىكرشلا لصألا نم ةردصتملا ىبنألا ىنغا نم اهمانأ تناكو..ءانشان نهار
 تبرت ؛ةليصأ ةبيط هتجوز تناكو ..رابك نوفظومو ءارزو اهدارفأ نيبو
 لظ هنأ الول ءاهب دعسي نأ نكمي ناكو ..اهلهأ اهل هراتخي ىذلا جوزلل نوكتل
 ١ ىوتسم ىلعأ اهتأب رعشي ناك ..اهاجت صقن ةدقع نم ىناعي هتايح لاوط
 ةلواحم ىفو هتعاط ىف اهيدامت مغرو ..ةورث ىنغأو الصأ قرعأو هنم

 ف نقتزا دقو -:ةعم اهدقشنو انهتاد هششي ضقتلاب هساسحا ناك (ةئانكرا
 نع سادتي مل هلق معو ةنكلز:»: اراه كتسم عيبما تتح ءانخقلا تتصانم
 ىف هسفن لخديو :ةسايسلا لاجرب لصتي أديف ءصقنلاب هساسحا
 هتجوز ةورثو هتورث ددبيو هتيب ىف ةيخس مئالو مهل ميقيو ,مهتاعمتجم
 لكب فاط نأ دعب ٠ نييروتسدلا رارحألا بزح ىلإ مضنا مث ..مهيلع
 | .نأ اردقم ناكو ..ةرازولا ىلإ هلمحي نأ عيطتسي اهيأ فرعيل بازحألا
 | نأ دعب نويروتسدلا رارحألا اهالوتي ةرازو لوأ ىف العف اريزو حبصي
 ؛.ضقنلاب هسادسلا نم توقلا هحازا نأ الول هيلا مسخنا

 .هتجوز ةرسأب ريهشتلا نع ادبأ فكي مل هدلاو نأ دمحأ ركذيو
 ءاطخا لك بيسني ناكو.:هدالوا ماما نثمب ,يكرتلا انهلضأ نم ةيركسلاو
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 نمو ..يكرتلا اهلضا ىلإ :ةيمهؤ ءاطخاآ :ةزيغنم ءاطخا اهلكو - هتجوز

 :ةيبأ نيبو اهتيبنودت ىلا تاتحاشملا رنت:اماعت مهقي نكن مل هنآ بتاج
 اهئودهب ابجعم ناكو ..هيلع ىدتعملا بناجلا اهنأ سحي ناك هنكلو
 ناكو ..هتيرخسو هريهشت لثمب هيبأ ىلع درلا مدعو ءاهسفنل اهمارتحاو

 هابا نأب هعنقت نأ لواحتو .همأ هيلإ ساجت امدنع ةشهد ىلإ بلقني هباجعا
 ..هل همارتحاو .هيبأل هبح روذب هبلق ىف عرزت نأ لواحتو ءميظع لجر

 :ةيحيرنأ هل تدارأ اهنأل ةيحآ فايا بحب ةلعمت نا هما تعاطتسا دقر
 ىفوت نأ دعب ىتح ..هب بجعي ىأ هابأ مرتحي هلعجت نأ عطتست مل همأ نكلو
 ءايعو دادزاو .ربك املك ناكو :.هيبأب ابجعم نوكي نآ دمحأ عطتسي مل
 ةدقعو ةوسقلاو ,ةيزاهتنالا اهيف فشتكا .هيبأ ةيصخش ةسارد ىف قمعتو
 .صقنلا

 لوألا رودلا ناك ..هلك تيبلا ىف اهمايأ نوميقي اوناك دقل ..هدلاو ةافو

 فرغ نأ هيلإ ليخي ناك ..افوخ نوكت داكت ؛ةبهرب رعش هب رم املكو ءادبأ

 ازفق اهزفقيو ملالسلا قوف ىرجي ذخأ ؛يولعلا رودلا ىلإ هقيرط ىف وهو
 ةداع هيف تلظ ايعو دادزاو ربك نأ دعب ىتحو ..زئاجعلا حابشأ نم ايره

 ىذلا تيبلا اذهو ..ةرامعلا الإ اهل قبي ملو ءاهتلئاع نم اهتثرو ىتلا ضرألا
 :لوألا رودلا ىلإ اهدالوأ عم تلقتنا داصتقالا ىف ةدايزو .هيف نوميقي

 ماني ناك .:توخلاو ةنفرلا يناعي ..لوآلا نودلا ىلإ اولقتنا نأ دعم ادمح] لظ
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 براوشلا ىوذ زئاجعلا حابشأ ىلع اروعذم ليللا ىف ظقيتسيو ءافئاخ

 ةليوط تاونس فوخلا اذهو ةبهرلا هذه هتبحاص دقو ..ةيساقلا ىحللاو

 ..نطابلا هلقع ىف تسطغ ىتح
 هسأر نم درطي نأ لواحي هنأك ريرسلا ىلع دقار وهو دمحأ لملمتو

 .هيبأ مايأو ,هيبأ ىركذ

 .هلاخ ةيصخش ..يرخآ ةيصخش صمقتي نأ لواحي أدب مث
 ؟ةليبنب لعفي ناك اذام .هفقوم لثم ىف هلاخ ناك ول
 اداج ههجاويس ..فقوملا اذه لثم ىف هلاخ لعفي اذام فرعي هنإ

 ءاهريثي نأ نود ءاليوط اهثداحيو .بتكملا ةفرغ ىف ةليبنب ىلتخيسو ..ائداه

 اهجيوزت ىلع مألا عم قفتيو اهكرتيس مث «درلا ةصرف اهل كرتي نأ نودو

 ناك امدنع وه هتلكشم لح امك امامت ..بابلا قرطي لجر لوألو ..ةعرسب

 هنيع دقل ..ةيعماجلا هتسارد نم ىهتنا نأ دعب هلمعي المع دجي نأ لواحي

 .تاشاعملا ةرادإ ىف ..هيلإ ةفيظو برقأ ىف
 قدي وهو ..هترجح ىف ىدغيو حوري ذخأو ءريرسلا قوف نم دمحأ زفقو

 هنإ ..هيمدق نيب ىعسي ائيش لتقي نأ لواحي هنأك ,ةيوق تاقد هيمدقب ضرألا

 ابناج هلقع ىف نإ ..هلاخك نوكي نأ عيطتسي الو .هيبأك نوكي نأ عيطتسي ال

 نمو ؛بحت نأ اهقح نمو «تانبلا ةيقبك هتخأ نأب نمؤي بناج ..ادرمتم

 ..هدي ىف اهديو لينلا ءىطاش ىلع هعم ريست نأو ,هبحت نم راتخت نأ اهقح

 نأك ..هلقع نم بناجلا اذهب ناطلتخت .هلاخ ةيلقعو ءهيبأ ةيلقعف كلذ مغغرو

 ىف نأك ..هرارق ذاخثا ىف هب نيعتسي اهيأ ىردي ال ءلوقع ةثالث هسأر ىف

 .فرصتت اهكرتي اهيأ ىردي ال تايصخش ثالث هسفن
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 .بابلا ىلع ًارقن عمسو
 مساب هجو ..حودمم هيخأ هجو هنم لطأو ءبيجي نأ لبق بابلا حتف مث

 قيرب امهنم قلطني نيتئيرج نينيع قوف نايقتلي نافيثك نابجاح ..ليحن

 ةرشق نول ىف هرعش نم ةلصخو «ناتعيفر ناتفشو ..ميقتسم فنأو طشن

 .هنيبج قوف ىلدتت «ةورف ىبأ
 نإ ..هاخأ ىأر املك ماستبالا نع هسفن كلامتي ال هنإ ..دمحأ مستباو
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 .كنع امغر كتماستبا بذتجت ةحرملا هتيصخشو ههجو
 ضيبأ اصيمقو انولطنب ايدترم «ةعيفرلا ةليوطلا هتماقب حودمم لخدو

 نم ةريبك ةظفاح هطبإ تحتو «ةليوط مامكأ ىذ فوصلا نم رفولب قوف
 هيلع ىقلي هناك ةيكأل متكبي نمو لافو ٠ .فكصلا ةعاب ةلمحي امم: قردلا
 .ةحرملا ةباذجلا هتيصخش نم اكابش

 .ايوخأ اي كيزا -

 اخ وو ,ةشهد ىف فحصلا ةعاب ةظفاح ىلإ دمحأ رظنو

 ؟هد هلياش تنإ ىللا هيإ -

 : هيتفش قوف هتماستبا درفي وهو حودمم لاقو
 ..تالجمو ديارج -

 دكار ءاوهلا قايحهرو ةظفاشتلا لختاو نو ميلا ىدحتا بدك مك
 : قمنسلا عام !ذلقم مينصي نهرو ةقزغلا لخاد لوفي

 وو رايك ءارقأ
 ,راقولا نم عانقب ههجو وسكيو .هتماستبا ىفخيل ادوهجم دمحأ لذيو

 : هيخأ حايص ىلع ىلعي عفترم داح توص ىف لاقو
 ؟هيإ الو ديارج عايب تلغتشا تنإ
 : ةظفاحلا لخاد ةفيحصلا ديعي وهو لاقو ء:حايصلا نع حودمم فقوتو

 : نعمت ىف هيخأ ىلإ رظني وهو دمحأ لاقو
 !رتكأ بسكت ىد ديارجلا تيرق ول نظأ -

 : مستبي لازي ال وهو حودمم لاقو
 تيدحبا مهعينا تركن انلو :ةهاحب يشك ام وهتارق انآ .:نسكعلابب

 ؟ديارجلا عيب نم مويلا ىف ماك بسكا ردقأ فرعت ..ريتك بسكأ

 درطتساو ..نونجلاب همهتي هنأك هيخأ ىلإ رظني لظ ءدمحأ دري ملو
 : ريبك ىنطو عورشم نع ثدحتي هنأك ءاسامح ضيفي هتوصو حودمم.

 دهغتملا نم هدخاب لانرجلا ..هلاحب هينج ..مويلا ىف هينج بسكا ردقأ -
 اهعيبأو ؛ميلم نيرشعو ةسمخب اهدخأ ةلجملاو ةرشعب هعيبأو ميلم ةعبسب
 اهعيبأ انأو .شرق نيتالتو ةسمخب اهعيبي دهعتملا ,مانأ ال ةصقو ءنيتالتب |
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 بسكاو صخرا ىرتشا ردقأ عيزوتلا ةكرش ةياغل تلصو ولو ..نيسمخب

 ىنعي ..رهشلا ىف هينج نيتالت ىنعي ..مويلا ىف هينج بسكأ ردقأ ..رثكأ

 هيخأ ىلإ رظني لازي ال وهو دمحأ لاقو ..ةسماخلا ةجردلا ىف فظوم ةيهام

 : نونجلاب همهتي هنأك
 ..هد هلوقتب ىللا مالكلا هيإ
 : هسامح ىف ادرطتسم لازي ال ىهو حودمم لاقو

 نإ ةبلطلل لوقابو ؛ةعماجلا هيفوب ىف دعاق تنك حرابما ..دج مالك هد

 تحت ىللا ىماحملا نم رثكأ بسكي ديارج عانيب لغتشا ول دحاولا

 ىضري ةعماج بلاط شيف ام نإ اولوقيو «ىلع اوقيرتي اودعق ..نيرمتلا

 ةياغل رودأ تدعقو ةعماجلا نم تجرخو ..مهتيدحتف ..ديارج عايب لغتشي

 ةدراهنلاو راعسألا تفرعو ..ةزيجلا ىف ديارجلا عيبيب ىللا ملعملا تفرع ام

 نيسمخب تالجمو ديارج ةيوش ملعملا نم تيرتشا تحر ىردب حبصلا

 ىف لوقأ تيدتباو ..قوقحلا ةيلك ملس ىلع تفقوو ةعماجلا تلخدو ..شرق

 فصن شتفامو ءازور ءرابخأ ,مارهأ ..دجلا ىهتنم ىفو «يطاو توص

 الولو ..ةدحاو ةخسن الإ اياعم شلضف ام ..اياعم ىللا لك تعبو الإ ةعاس

 ..نامك ىد ةخسنلا تعب تنك ىنوشقاني اودعقو ىلع اوملتا ىباحصأ نأ

 .ىنعي ..شرق نيتسو نينتا اوقب .ماك اوقب شرق نيسمخلا فرعتو
 : ابضاغ هعطاقي دمحأ حاصو

 اورتشيب شوناك ام ةبلطلا ..ةعماجلا ةرخسم تنإ ..كسفن أزهتب تنإ

 كريسلا ىلع اوجرفتي ..كيلع اوجرفتي ناشلع شرقلا كل اوعفديب اوناك كنم

 ةوكارالا ىلع فشلا
 هنإ ..ارثأ هل دجي ملف هبضغ نع هقامعأ ىف ثحبي ذخأو ..دمحأ تكسو

 «باجعاو فغشب هعورشم عبتتي ناك هنإ ..هيخأ نم ابضاغ سيل عقاولا ىف

 ' " .بضغلا رهظمب اظفتحم لظ دقف كلذ مغرو

 : هيخأ بضغ قدصي ال هنأك ةشهد هينيع ىفو حودمم لاقو
 !؟ةقرس ..مارح ..بيع ديارجلا عيب وه ..هيل ىسفن زهاب
 : دمحأ لاقو

 !ةعماجلا شولخديبام سان ..اهعيبت صوصخم سان اهل ديارجلا
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 : هيخأ ريرس قوف فحصلا ةظفاحب ىقلي وهو حودمم لاقو
 شم.انأ امنإ ..حرابما ىنوشقانيب اوناك ىللا ةبلطلا ىز ملكتتب تنأ

 سبلي مزال ديارجلا عيبي ىللا نإ عنتقم شمو ..بيع ديارجلا عيب نأ عنتقم
 .صالخ ىقبي ..سولف بيجتبو ةفيرش ةلغش ىد ..ةيبالج

 مث ءاهب ههجاوي ىرخأ ةجح نع ثحبي هنأك هيخأ هجو ىف دمحأ رظنو
 : لاق

 ..ديارج تعاب اهلك سانلا تناك :عيحص هلوقتب ىللا مالكلا ناك ول -
 : : ارخاس حودمم لاقو

 ةلدب سبلي مزال ةعماجلا نم علطي ىللا ..هدك كيز اهلك سانلا ىه ام -
 .بتكم ىلع دعقيو ةتفاركو

 لاقو ءهرهظ هل رادأو ؛هينيع ىخرأ مث ؛هقيقش هجو ىف رظني دمحأ داعو
 : ىلابي ال هنأك دبي نأ دمعتي وهو

 .طقست ام ةياغل بعلت تنإ كيلخ -
 اهنم ودبت ةجهل ىف لاقو .هيخأ ةهجاوم ىف فقو ىتح حودمم اطخو

 : ددوت ةنر

 ٠ ةفاخع ام
 : ةكحاض ةجهلب لاقو ؛ءاوهلا ىف ىنميلا هدي عفر مث
 .قوقحلا ةيلكب ةيناثلا ةنسلا ناحتما ىف حجنأ نأ ميظعلا هللاب مسقأ -
 : لاقو دودي ضقخت مث
 .كل جاتحم انأ ..مهملا -
 ..محودمم ةجهل ىف ودبت ىتلا ةنرلا هذه فرعي هنإ ..هينيع دمحأ عفرو

 لاقو ..ادوقن الإ ديري ال ةداع وهو .ائيش هنم دارأ املك الإ ىدبت ال ةنر اهنإ
 : دورب ىف

 .ريخ -

 هب ظفتحي ىذلا راقولا عانق عزنت داكت ةولحلا هتماستباو حودمم لاقو
 : هوخأ

 دعب كل مهعجراح ..سب هينج نينتا ..لامسأرل جاتحم عورشملا -

 .نيموي
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 . ناويتع اهي
 : حودمم لاقو

 : ةدح ىف دمحأ لاقو

 .شيدنغ ام كل تلق
 : حودمم لاقو

 دمحأ لاقو ىقالت نكمي ءلامشلا ىلع ىللا ةتكاجلا بيج ىف هدك رود
 : هحاحلإ مامأ هفعض مواقيل ؛هيخأ ىلإ رظنلا ىشاحتي وهو

 ةرشع ةسل انحا ..نيف كفورصم ىدوتب تنأ ىل لوقت حمست ..شيفام

 .وهتشلا ىف
 : اكحاض حودمم لاقو

 :,مويلاب اهبسكم ناشلع .هيل ديارج عيبأ زياع انآ لامأ ..تنأ شيعت
 .سلفيام دحاولا رمع ىنعي ..رهشلاب شم

 نم عزن مث .هتظفحم جرخأو ءلامشلا هترتس بيج ىف هدي دمحأ دمو
 : الئاق حودممل اهاطعأو .هينجلا تاذ نم ةقرو ةظفحملا

 .هل الإ شيفام

 : لاقو «نيتكحاض نينيعب ةظفحملا لخاد حودمم لطأو

 ..دحاو نامك 95

 : هبيج ىلإ اهديعي وهو لاقو .ةظفحملا دمحأ ىوطو
 .ميلم الو -
 ”تاقع نق خودمم لاقو
 ..هينج ناشلع ءامام شودأ حورأ ىنرطضتح ىنعي ..دمحأ اي مالس اي

 .ةريبكلا تاجاحلل امام ىللخ
 :ةلاخ ودع فا هناك مزن ىف دمحأ لاقو

 ديارجلا ةياكح ىلع قفاوم شم ىنإ كل لوقأ بحأو ..كلفغش فرعأ
 :لجار,تيقب ضالخاتنإ بعل تناك ل ىتح ..ئد

 .هطبإ تحت اهعضيو ديارجلا ةظفاح بحسي ىهو اكحاض حودمم لاقو

 1 : ةفرغلا نم جورخلاب مهيو
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 .فلسلا نم نسحأ شم. ىنعي -

 .حودمم جرخو
 نيل هنإ ..ةفستلاو ناجعألاو نجلا انفؤلم نيقيعي نارو قمح نظنو

 ةنهم ديارجلا عيب ةنهم نإ ..درجملا قطنملا ةيحان نم لوقعم عورشم وهف
 ةرادإ نم هاضاقتي ىذلا هبترم ىلع اهحبر ديزي دقو ..ةحبرم ةفيرش

 !؟رهشلا ىف اهينج نيثالث ىلإ حبرلا اذه لصي له نكلو ..تاشاعملا

 دترم ىهو اهعيبيس ءفحصلا عيبي ىك بابلج ءادترا ىلإ ارطضم سيل هنإ

 ةأجفو ..لينلا ءيطاشل ىذاحملا دوعس لآ زيزعلادبع عراش ىف فحصلا

 ويرد سناجب ع يضوملا نديرخلا ظفعلا ىلع ىنترار د نوجت ميدو

 - هيت شقاني ناعو. :هرفع نم ريكا ىرابكلا لاجرلا ىلإ ةيضري ال ةراوذألا
 ؟اهل لؤقي اذامو :هتخا هجاوي فيك دعب ددحي مل..:ارارق دعب ذختي مل هنإ

 دعي مل ىتح هتريح هب تدبتساو ..ديدج نم ةريحلا بحس هتمهدو

 نمو .تيبلا اذه نم رفيو .هتخأ ةهجاوم نم رفي ..رفي نأ الإ ائيش ىنمتي

 يكمل كرولا .فافختسا تارظن هينيع ىفو ههجو ىلإ رظني ةأرملا

 .هيلع ق قفشي وهو هيرضي . .ههجو برضي هنأك ,ةفيفخ ةيرض ةآرملا برضو

 ىف ةديس . .همأ هل تزريو . .بابلا ىلع ىرخأ تارقن توص ىلع تفتلاو

 قوف ةدودشم ءاضييلا اهترشي . .اهنس نم رغصأ وىدبت «ني نيعيرألاو ةيناثلا

 نينيع . ا يي تاو ا ا 0

 اهنكلو ةثلتمم ..ةدورفم اهتماقو ..قمغي هنول أدب دقو ال
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 نول ىلع سكعني ؛جسفنبلا نول ىف اقينأ ايوث تدترا دقو ..ةنيمس تسيل
 ىفو .لاع بعك اذ دوسأ ءاذحو ..اضايب رثكأ ودبتف ءاضيبلا اهترشب

 .اهمارتحاو ءاهتقاشرو ءاهلامجو ءاهتحصب ظافتحالا ..اهسفنب ظافتحالا

 : ةيكرت ةنر راثآ اهتجهل ىفو :نانح ةماستبا اهيتفش نيبو تلاقو

 ؟ىلع شتفام ىنعي ..دمحأ اي تيج تنإ

 ىلإ اهعفريو اهلبقي اهدي ىلع ىنحناو ,ةفهل ىف اهيلإ دمحأ هجتاو

 : هينيع نيب شعترت هترظنو لاق مث «هنيبج
 .مهطحأ تلخد ءبتك ةيوش اياعم ناك لصأ

 : عزج ةسمل اهينيع ىفو تلاقو ,.هقدصت ال اهنأك هيلإ ترظنو
 ؟ كلام

 : لاق مث اليلق دمحأ ددرتو

 .ةيوش نابعت سي ..ادبأ

 دمحأ سأر تبذجو اهدب تدمو ,مألا ىنيع ىف عزجلا ةسمل تحضوو

 : لوقت تداعو ..اهيتفشب هنيبج تسمل مث اهيلإ
 .لغشلا نم نابعت نكمي ..ةرارح شكدنعام .نخس شم تنأ

 ملعت ال همأ نإ ..ةرارملا نم ريثك اهيف ةرخاس ةماستبا دمحأ مستباو

 تاشاعملا ةرادإ ىف هل ابتكم ذختا لطاع هنأ ملعت ال ..اًئيش لمعي ال هنأ
 .ةيلاملا ةرازوب

 : لوقت مألا تداعو

 اهنامز «ةليبن الإ لضاف شم ..مج ىفيفو حودمم ..هأب ىدغتن شم

 ..ةعماجلا ىف ىدغتتاحو سورد اهدنع نكمي الو ,ةياج

 ىتح ..هملعي ام اهنم ملعت ال ىتح .همأ ىنيع نع هينيع دمحأ لوحو

 ريست نآلا اهنإ ..ملعلا ىقلتت ىه الو ؛ةعماجلا ىف تسيل ..ةليبن نأ ملعت ال

 .باش دي ىف اهديو «لينلا ءىطاش ىلع
 ؟ همأل لوقي له

 ءبع ..اهيفتك ىلع هيقليو هفتك نع ءبعلا عزنيل ءيش لك اهل لوقي له

 .اهنأشب رارق ذاختاو «ةليبن ةهجاوم
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 نأ عيطتسي ال هنإ ..ائيش لقي ملو ..ةعيرس ةرظن همأ ىلإ دمحأ رظنو |
 : .دحلا اذه ىلإ اهيلع ىسقي

© © © 
 .ةدئاملا لوح فتلت ةلئاعلا تاديو
 دعقملا ىف دمحأ سلجو ..نيدنسمب دعقم ىلع ردصلا ىف مألا تسلج

 اهلالخ دمحأ ناك «ةليوط اماوعأ ارغاش هناكم لظ ىفوت امل مث ءبألل
 نأ اموي همأ هنم تبلط نأ ىلإ ..هرغص ذنم دوعت امك همأ نيمي ىلع سلجي
 هنأب سحأ ..اهموي قياضت دقو ..رغاشلا ناكملا ..هدلاو ناكم ىف سلجي
 رمع ىف حبصأ ىتح ادج ربك ..ربك هنأب سحأ ..نانحلا ةنج نم جرخ
 ىقلي نأ الو ءوهلي نأ الو .كحضي نأ هقح نم دعي مل هنأ سحأو ..هدلاو

 .همأ ناضحأ ىف هسفنب

 .اهمأ راسي ىلع تسلجو ىليل تءاجو
 فلخ ةالدملا هتخا ةريفض دشو .ةدئاملا لوح فاطو حودمم لخدو

 0 اهتماستبا ىف عيضت ةدح ىف تلاقو ٠ هيلإ ترظنف اهرهظ

 .فيخس ..خياب -

 ىلع سلج مث اهسأر قوف اهلبقو هتدلاوب رم ..حودمم اهيلع دري ملو

 ؛اهبايثب ءانتعا اهتخأو اهمأ نم لقأ اهنإ ..تانبلا ربكأ ..ىفيف تءاجو
 هنول تذخأ ..ءىش لك اهيبأ نم تذخأ دقل ..الامج اهنم لقأو ..اهرهظمو
 ,ةنوشخلا ىلإ ليمي ىذلا دوسألا هرعشو ءنيتقيضلا هينيعو ءرمسألا
 ةحاسم عم بسانتي امم رفغصأ افنأو ءافيفخ ازورب ةزرابلا هنانسأو

 هوجولا نم عونلا اذه ..ةليمج تسيل اهنكلو ,ةحيبق تسيل اهنإ ..اههجو
 اورفت امل هيلإ اورظن ىل مهنكلو .هيلإ رظنلا اوليطي نأ سانلا مهي ال ىذلا
 .هنم

 مث ؛ةدئاملا تاودأ ىف بلقت تذخأو ..دمحأ نيمي ىلع ىفيف تسلجو
 ىدانت تحاص مث ءرظنلا اهيف تققدو ءاهينيع مامأ ةكوشلا تعفر
 :يمرفشلا
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 شولسغتب ام متنإ «ندذ هيا ..يد ةكوشلا ىل رّيغ دخ ..دمحم .. دمحم

 !نيكاكسلاو كوشلا

 هذه ىلع اودوعت دق اعيمج مهنأك ..ةلئاعلا دارفأ نم دحأ هيلإ تفتلي ملو
 عضوو اهدي نم ةكوشلا ذخأو ىجرفسلا دمحم ءاجو ..اهنم ةحيصلا
 اهتداعأ ىتلا ةكوشلا ىف رظني نأ نودو ؛ملكتي نأ نود «ةدئاملا ىلع اهريغ

 .ىفيف هيلإ
 ..مهيلع فوطت ماعطلا قابطأ تأديو

 دعب تلاقو ءاهينيع تضفخ مث ؛ةعيرس ةرظن دمحأ ىلإ مألا ترظنو

 :ددرت

 ؟جراخ تنأ ..دمحأ اي ةليللا ىاج كلاخ -
 :لاقو ؛هقبط ىف اهسكنو داع مث ؛اهيلإ هينيع دمحأ عفرو
 !ةسل فراع شم -

 :ىفيف تحاصو

 ..فوشرخلا شبحبام انأ ..فوشرخ لمعي خابطلل لاق ىللا نيم -
 تيبلا ىف هيف لأسيب شدحام هوه ..فوشرخ شولمعتام تلق ةرم تيمو
 ..©ل

 :مامتها اهيلع ودبي نأ نود مألا تلاقو ءاهتوخأ نم دحأ اهيلإ تفتلي ملو
 ؟ةمحللا بنج ةلسب هيف ..ىتبيبح اي شهلعم -

 ةشعر اهتوص ىفو ٍتلاقو ؛دمحأ ىلإ رظنت تداع مث ءاليلق مألا تتكس
 :ةفيفخ

 ةعرسب لاقو ءاضاعتما هيتفش بلق دقو «ةيناث ةرم ههجو دمحأ عفرو
 :هنننقت نييو هثيب هذهتا اًنتساَح اراوقأ ددرب هناك

 ..ىباحصأ ةعامج عم داعيم ىدنع ..جراخ انأ -

 :هيلإ رظنت نأ نود ءاهمف ىلإ ةكوشلاب ماعطلا عقرت ىهو مألا تلاقو
 ..هيوش كلاخ عم دعقت ناشلع ..ىردب ىجيت لواح -
 :اهيلإ رظني نأ نود دمحأ لاقو

 ..رضاح -
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 ا قوف ةهكافلا ةلس تعضو امدنعو ماعطلا لوانت ىف ةلئاعلا ترمتساو
 :حرف ىف ىليل تحاصو ..حتفي تيبلا باب توص اوعمس .ةدئاملا

 ,مهيلإ ةلخاد ىهو ةليبن ىلإ رظنو ههجو عفرو ..دمحأ شومر تشعتراو
 .اهينيعب ىقتلت نأ لبق اهنع هينيع دعبأ مث

 ىلع اروطس أرقت نأ لواحت اهنأك .ةرئاح ةرظن «ةليبن هيلإ ترظنو
 .. اهيمدق تحت تارضاحملا ةسارك تقلأو ءهراسي ىلع تسلج مث ..ههجو

 :ةبساحم الو ؛ماهتا هيف سيل اهتوصو « مألا تلاقو
 ؟لبلب اي هيل ترخأتا -
 ىلإ رظنت تداع مث ؛ةعيرس ةتفل دمحأ ىلإ تتفتلاو ءاليلق ةليبن تمثعلتو

 :تلاقو ءاهمأ

 ::.ىهلخلا دعي ةريفاخم: اكذنم ناكد
 :ىفيف تلاقو

 !بعل ةيلك ىد ..لغش اهيف الو :«تارضاحم اهيف بادآلا ةيلك ةيهو تعي

 :حودمم لاقو
 بلطيب امل دحاولا ..ةيلك بعتأ بادآلا ةيلك ىد.هد مالكلا ىازإ -

 ..هليجي ام لاب ىلع ةعاس دعقيب ءاهعاتب هيفوبلا ىف ةوهق لاجنف
 رقتست مل ةزوزهم ةماستبا ةليبن تمستباو ..مألاو ىليلو ىفيف تكحضو

 رظنو ..اهكرتف «ةلاقترب هعباصأب رشقي أدب دق دمحأ ناكو ..اهيتفش ىلع
 .ايعيبط ودبي ىتح اريبك ادهج لذبي وهو ءهدعقم ىلع نم ماق مث ؛هتوخأ ىلإ

 :اهينيعب هقحالت ىهو مألا تلاقو
 يلع اني ةلاقتربلا صلخت امل ىدتست نام -
 :ىليل تلاقو

 ..كل اهرشقأ بحت -

 :مهل ريدتسي وهو دمحأ لاقو
 .سفن شيلام ..هيسرم .. ال -

 لخدو ..عزج ىف هناعبتت ةليبن انيعو ؛ماعطلا ةرجح نم دمحأ جرخو
 ءاباتك بذجو ءدلجلا نم ضيرع دعقم قوف هسفن ىقلأو ءبتكملا ةفرغ ىلإ
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 هنإ .:هينيص ماس دكبجرلا رزظسلا نكار هيف ارقي نأ لزاسو: ههعشو
 ازكرم لظ هنكلو ..أرقي نأ عيطتسي نل هنأ ملعي وهو ..أرقي نأ عيطتسي ال
 هياصعأو «قيض هردصو «ىود هسأر ىفو ..تاحفصلا قوف هينيع

 ىأ ..ءودهلا وه نآلا هيلإ جاتحي ام لك نإ ..أدهي نأ لواحي ىهو ..ةدودشم

 نظنو...همامآ ةققاو ةليبق ئريل باتكلا قوق نم هسار عقرو :قئاقد توو
 داع ..ملكتي علو ..ةريحلاب ظيغلاب مكآلا اهيف طلتخا :ةتماص ةرظن اهيلإ
 .باتكلا قوف هسأر سكنو

 تعم انهيمفق ىلإ لظذي لظو .:كرستت الا همامأ ةققاو: تلظ اهفكلو
 نأ لواحي وهو لاقو ءاهيلإ هسأر عفرو داع مث ..ةسكنم هسأرو هبادهأ

 :خرصي ال ىتح هتوص راتوأ ىلع رطيسي
 ؟هيبأ هزياع -

 :ةلجخ ةماستبا اهيتفش نييو ءءوده ىف تلاقو

 ..ةدراهتلا كتقتش انآ
 هنأك لاقو ءهاتفش تشعتراو ههجو تهب ىتح هباصعأ ىلع طغضو

 :هيلع بذكلل ةصرف اهيطعي
 ؟نيف ىنيتفش -
 :ةلجخلا اهتماستباب هيلإ ددوتت ىهو تلاق
 عم ةيشاس انآ تنكو ..تيبلا عجاوو ىسكاقلا بكار تنآو كتفش -

 .دومحم

 .اهساقتا نشتاق نم سسلفك ايناك ةعرسب ةريغلالا ةلمجلا تلاقو
 ىف ةهرب دعب لاق مث :ةريحلاو ملألاب هانيع تستكا دقو ءدمحأ تكسو

 :اهيلإ رظني نأ نودو «حيبذ توص هنأك جرشحم توص
 ؟نيم دومحم -

 :تفاخ توص ىف تلاق

 ..حاتفلادبع دومحم ..ةيلكلا ىف ىليمز -

 ىلع عقت نأ فاخت اهنأك اهديب هيلإ تدنتساو بتكملا نم تبرتقاو
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 ..ىنبحييو -
 هسافنأو اتكاس لظو ..هبلق ىف انيكس ىقلت هنأك دمحأ انيع تعستاو

 :جدهتت

 :اهسفن ثداحت اهنأك تفاخ توص ىف ةليبن تدرطتساو

 ؟ىد ةنسلا جرختي ام دعب زوجتناحو ..هبحأب انأو -
 له ..ائيش ىري دعي مل ىتح دمحأ ىنيع قوف بابضلا بحس تفحزو

 فرصتي نأ نكمي ناك امك فرصتي له ؟اهيف خرصي له ؟اهعفصيو موقي
 ..ىردي ال هنإ ؟هلاخ فرصتي نأ نكمي امك وأ ءفقوملا اذه لثم ىف هدلاو

 نأ عيطتسي ال لب ..كرحتي نأ عيطتسي دعي مل ىتح هتلشأ دق ةريحلا نإ
 اهب دنسي مأ ,هيتبكر قوف مأ ءدعقملا دنسم قوف ؟هعارذ عضي نيأ ددحي

 .هنقذ

 :هتخأ فطعتسي هنأك جدهتم توص ىف لوقي ةرتف دعب هسفن دجوو

 ..تقولد هيل هد مالكلا ىليلوقتيو -

 :انقتحم لازي ال اههجوو هيلإ رظنت ىفو تلاقو
 «ىنمهفت ردقت كنإ هفراع ىنألو ..انتفشام دعب فرعت مزال ناك ناشلع -

 ..كيلع اهيبخأ ناشلع كلعزت هجاح شتلمعام ىنألو ..ىف قثتب كنإو
 توص ىف لاق مث «؛همالآ غضمي هنأك ههجو شمركت دقو ءدمحأ تكسو

 ساسحإ بحلا ..هد:بحلا ىلع مكحآ نشردقا ام انأف كبحيب ناك اذإ -
 مكحأ شردقأام نامكو ..هيب سحيب ىللا الإ هتقيقح فرعيو هردقي شردقيام

 ..باجعإ درجم نوكي كبح نكميو :حيحص هيبحتب ىنوكت نكمي ؛كبح ىلع
 ,مكفطاوع ىف نيعودخم اونوكت نينتالا متنإ نكمي ..لاعفنا الو ..ةوزن الو
 ..مكفطاوع ىلع مكحأ شردقأ ام انأ ىنإ مهملا ..نيقداص اونوكت نكميو

 هجاحب فرتعا نكمم شم ..هد بحلاب فرتعا نكمم شم انأ -

 الإ هد باشلاب فرتعا نكمم شم ءىكوخأ ىتفصبو ..اهنم دكأتأ شردقأ ام
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 ١ :خرصت اهنأك ةدح ىف تلاقو هيلإ تتفتلا ةأجف مث ..اهيخأ

 ل٠لسيم



 .صلاخ كفوشأ زياع شم ..ىنات هاعم كفوشأ

 :اهبيبح نع عافدلاب مهت اهنأك ةليبن بحاصو
 ..و ..هيبآ اي نيتنس ىلاقب هفرعأب انأ هد -

 ضرألا قدي وهو ةفرغلا نم جرخو .اهمالك ةيقب ىلإ دمحأ عمتسي ملو
 قوف عومدو ..قافشالا امهؤلم نينيعب هعبتت ةليبنو ..دينعلا لفطلاك هيمدقب
 .هيلق ىف هتحتف ىذلا حرجلا اهب لسغت نأ لواحت اهنأك اهيدخ

 نم بره دقل ..برهلا الإ ائيش لعفي مل هنأ ملعي وهو هتفرغ دمحأ لخدو
 ملو ..اهنعي مل ..ادي اهل دمي مل ..ايأر اهل دبي مل ..هتخأ نع ىلخت ..ةلكشملا

 .بورهلا الإ عيطتسي ال هنأل ..بره طقف ..اهذقني

© © © 

 لخدو هتفرغ نم دمحأ جرخ امدنع فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا تناكو

 درابلا ءاملاب محتسي نأ دوعت دقل ..«شدلا» تحت فقوو هبايث علخو ,مامحلا

 هذه ىف ءاملا نكلو ..هباصعأ هبنبو هشعني درابلا ءاملا ناك ..ءاتشو افيص

 قوف قلزنت رطملا طويخ هنأك ؛هب سحي نأ نود هدسج قوف قلزني ناك ةرملا

 هنإ ..ديدج نم هبايث سبلي أديو هتفرغ ىلإ لخدو ؛مامحلا نم جرخو
 ىلإ بهذ اميرو ءامنيسلا ىلإ امير ؟نيأ ىلإ ىردي ال ..تيبلا ردافيس
 .تيبلا رداغي نأ بجي هنأ هيردي ام لك ..رفاس امبرو ؛ءىهقم

 ةرجح بيترت ىلع فرشت همأ حمل ىجراخلا وهبلا ىلإ لصو امدنعو

 ركذت امدنعو ..مالسلادبعو ,.هلاخ لابقتسال ادادعتسا «نولاصلا»

 .رفي هنأك هاطخ نم عسو «مالسلا دبع

 نم ةعومجم تلمح دقو .هءارو ةيتآ ىليل هتخأ حمل :بابلا حتفي نأ لبقو

 نم ربي اهردصو :درولا نول ىف ايوث تدتراو ..اهني ىق ةيقيسوملا ثونلا

 ةنفاب ةقبط اهيتفش قوفو ..ريثم لامهإ ىق اهنيبج قوف ىلدتت هنم ةلصخ
 .«جورلا» نم

 ..ةريثم اهنإ ؛ةليمج نم رثكأ اهنإ ..ةليمج اهنإ ..عزج ىف اهيلإ رظنو
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 تناك دقل ..دحلا اذه ىلإ ةريثمو ةليمج نوكت نأ نكمي اهنأ ىردي نكي ملو
 .بيرق دهع ذنم ةلفط

 :اهتنتف نم اهيلع فاخي هنأك لاقو .هنم تبرتقا نأ ىلإ اهرظتناو
 ؟نيف ةحيار -
 :ةءارب ىف ىليل تلاقو

 قطا وع: انقلص ىلع فرعنا سنارح
 :لاق مث جورخلا نم اهعنمي نأ ىف ركفي هنأك ءايلم اهيلإ دمحأ رظنو
 ..شيرخأتت ام -
 ..تيبلا نم جرخو
 مث ؛عراشلا ىلإ لصو دق اهاخأ نأ نم تدكات ىتح اليلق ىليل تأكلتو

 ةالدعلا نينكلا لضخ كفانمو :تانلا ينام ةعوبشوملا ةارملا ىف تللفا
 ىلحأو قشرأل ةيرجت ىرجت اهنأك ءاهنانسأ نع تفشكو ءاهنيبج قوف
 :اهنكا او مكوك كر اهتاماسنا
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 اهيخأ نع اهينيعب ثحبت تيبلا باب مامأ ىليل تفقوو ..
 عراش دادتما ىف تراس ..هارت ال اهنأ تدكأت املو ءدمحأ

 اهقاروأ ءاتشلا عزن ىتلا ةريبكلا راجشألا تحت ديشخألا
 تداهم مث نارحلا نم ةدمعإ اهناك ةفاح اناشخ ا انهكرشو |[ ]

 مث ..هارت نأ وأ اهوخأ اهاري نأ ىشخت لازت ال اهناك اهفلخ تتفتلاو
 قل ىكح «ءاضتتك ام كانه سيل نأ تفشتكا ايناك (ةفيفح ةمامشتا تيستنا
 اهنلإ ةشاذ يشر فظاوع هطخطح نلإ ةنيهاذ اهنإ هل كلاق دتل :ناهوحا اهتز
 .بابلا ىتح اهوبحصي نأ اهتلئاع دارفأ لك عيطتسيو ءالعف

 هلوح رمثنيو ءاهتاوطخ عم احرم زتهي اهدسجو ءاهتيشم ىف تعرسأو
 تيب ..عراشلا سفن ىف عقي ريغص تيب باب مامأ تفقو مث ..ابصلا رطع
 رغصأ وهو :ةرشابم ضرألا قوف امهلوأ ءاضيأ نيرود نم نوكم :مهتيبك
 تظقتيو هنابلا ماما ةفقاو هو فايدرتود ةناهف لقاو ميس نم ةحاسس
 ىف ىرست ةدوربب تسحأو :فنعب اهبلق برضو ءاهيتفش فلخ اهتماستبا
 ىف تراسو ءريغصلا ىبشخلا بابلا تعفدو اهتماق تدرف مث ..اهيمدق

 اهبلق تابرض لهاجتت نأ لواحت ىهو ةعساو تاوطخب ةريغصلا ةقيدحلا
 ندع هطخش و ماسلا تومتص مك. اهتفارلا ىف وست ثلا ةةورسلاو
 اوشن سكت الا لواتمت لازك الل ىهو..باجلا: يناجي قلفلا نيوحلا
 .ءىش ىف ركفت

 نم رفولب امهقوفو نولطنبلاو صيمقلا ىدتري ءلجر بابلا حتفو
 داح قيرب امهنم عشي ناتعساو هانيعو ..هجولا ليحن .رمسأ ءليوط فوصلا
 ةرظنو ..امهضايب قيرب مأ .امهداوس قيرب وهأ ىردت ال .قلق
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 هسأر ةمدقم نع هرعش طقس دقو ..ناتقماغ ناتزنتكم ناتفشو ..رقتست ال

 .هرعش روذج علخ ىتح هسأر بعتأ قيمع ريكفت ىف هرمع ىضق هنأك ادبف
 ..حايترالا ةدهن ىلإ برقأ ةماستبا ..ةريبك ةماستبا لجرلا ىتفش تلعو

 اهتلابق افقاو لظ مث . ري كدجاببلابلا يع ايدو راسا ياسا هلا

 .اهردص سمالي داكي هردصو

 اهينيع هيلإ عفرت تداع مث ؛ةعيرس ةرظن تيبلا لخاد ىلإ ىليل ترظنو
 .لؤاسق ىف

 : اهترظن نع بيجي سماه توص ىف لاقو
 ..دح شيفام

 هتلبقو اهيمدق ىلع تبش مث ..اههجو جرضت دقو ءاهينيع ىليل تخرأو

 قوف اهسأرو «ةماق هنم رصقأ اهنإ ..هردص ىلإ اهنضتحاو هيعارذ دمو

 مث ..اهرعش قوف تحارتساو اهسأر قوف هفك تعفتراو ..اهبلق ىف ام الإ

 نأك ..ةضمغم لازت ال امهنويعو ..اهدخ ىع هدخ عضوو هسأرب لام

 .رخآلا ىف ىهتنا امهدحأ

 هيلإ ترظنو ..ةروهبم اهسافنأو :قفر ىف هيعارذ نيب نم ىليل تتلفناو
 اهنأك ةعساو ةماستبا تمستبا مث ..هينيع ىف اهسفن نع ثحبت اهنأك

 : هينيع مامأ ةيقيسوملا ةتونلا عفرت ىهو تلاقو ,ةدورغزلا

 اطخو ..اهتيب ىف ريست اهنأك :ةيلخاد ةفرغ وحن ةلاصلا زاتجت تطخو

 !! رتكأ انمهفي ردقي نايوش ..ىكيلع مارح .٠
 مل مث ءاهنم الماك اطئاح ونايبلا قودنص لتحا :ةريغص ةفرغلا تناكو

 «بآ كييو» ويدار اهيلع ةدئامو ,نيدعقم نم رثكأل كلذ دعب ةفرغلا عستت

 نم ةعومجمو . .ضرألا ىلع «ردروكير»و . .ليوط دعقم ىنايبلا مامأو

 ءىنايبلا قوفو «,نيدعقملا قوف ة ,رئانتم ءتالجملاو ,ةطرشألاو «:تاناوطسالا

 .ضرألا ىلعو .ىيدارلا قوفو

 اذح
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 ةيقيسوملا ةتونلا تدرفو ,همامأ تسلجو ىناييلا قودنص ىليل تحتفو

 ىف رظنو اهبناجب سلجو ..ماغنألا حيتافم قوف اهعباصأ كرحت تأدبو

 ..اهدحول ةنس ةزياع ىد ..انول ىدرف اتانوس ..هاي

 : مستبت ىهو ىليل تلاقو
 ..هيأ انأرو اذحا ..هلامو -
 اهضعب هعباصا طغض مث :مامتهاب ةيقيسوملا ةتونلا ىلإ رظني داعو

 حيتافم فص ىلإ رظن مث ..اهماظع نم صلختي نأ لواحي هنأك ضعبب

 كرحي ..فزعي أدب مث ..هينيع ىف مامتهالا تارظن تدتشا دقو ءونايبلا
 هكراشت نأ لواحت هبناجب ىليلو ..عباصأ الإ هيف دعي مل هنأكو .هعباصأ
 .نايبلا نم ىرخألا ةيحانلا ىلع فزعلا

 اهنع ردصف .ةرشعلا هعباصأب ونايبلا حيتافم ىلع ةوقب طبخ ةأجفو

 : ههجوب اهل ريدتسي ىهو لاقو ءطيرشلا نع جرخ مارت توصك توص

 قربو فصاوع عاتب لجار هد ..ىبنج ىتنأو نفوهتيب بعلأ نكمم شم -

 : نيتمستبم نينيعب هيلإ ترظنو ءفزعلا نع ىليل تفقوتو
 ! ىبحاص هد ..هيف شمتشت ام كلضف نم

 لاقو ءاهيعارذب كسمأو هيدي دم مث ءاهمالك عمسي مل هنأك اهيلإ رظنو
 : هينيع لكب اهيلإ رظني ىهو

 : اهينيع شومر عم شعتري توصب تلاقو ءةشهد ىف هيلإ ترظنو
 ؟ هيأ قدصم شم -

 : لاق

 ىنأ قدصم شمو «ىنيبحتب كنأ قدصم شم ..ةجاح لك قدصم شم -

 ! كبحاب
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 !أل الو ىنبحتب تناك اذإ فراع شم ةسل ءىحتف اي كيلع صخا -

 ىلإ رظنيو هينيع اهنع ريديو ؛هيفك نيب نم اهيعارذ قلطي ىهو لاق
 : ضرألا

 ىقباب ريتك تاجاح هيف .:قدصم شم امنإ ءكبحاب ىنإ فراع ..فراع
 .| ؛حجان هنأ فراع ىقباب .حجنيو نحل لمعاب امل ..اهقدصم شم امنإ اهفراع

 ىلع بدكاب ىنإو «ئلع بذكتب سانلا نإ ىلأيهتم ىقبي ..قدصم شم امنإ
 نم دحاو ىجييب املو ءقدصم شم امنإ روهشم ىنأ فراع انأو ..ىسفن

 ديارجلا ىف ىتروص فوشاب امل الإو .ثيدح ىنم دخاي نييفقحصلا
 ,ةدك نم رتكأو ..روهشم ىنأ فراع ىنإ عم ءقدصم شم ىقباو ءشهدناب
 ىهو ىعباوصل صبا لضفاو ..راقيسوم الو نحلم ىنإ قدصم شم انأ

 اهنإ ىلايهتي ..انأ ىعباوص ىد ىرت اي ءىسفن لأسأو .ونايبلا ىلع بعلتب
 ىز الو باهولادبع ىز انأ هأب : ىسفنل لوقأو ..ىنات دحاو عباوص
 نتا نسل لل كراس لاو كم لش عم راس تارول
 مادق فقأ تيقب ..شتقدص ام هضرب كبحاب ىنإ تفرع ام مويو ..راقيسوم
 نيتالتو ةينامت كدنع ىلل اي زوجع اي تنأ هأب : لوقأو ىسفنل صبأو ايارملا
 شم «ىسورلا خوراصلا ةفراع ..ةنس رشاتعبس اهدنع ةدحاو بحت ةنس

 ىز كل ىبح ىهأ ؛هقدصي رداق شم امنإ هتروص فوشيبو هنع أرقيب دحاولا

 ىفو ىلايخ ىف هتروص فوشايو ؛ىبلق ىف هنع أرقأب ..ىسورلا خوراصلا
 .قدصم شم هضريو ..ىتافرصت

 : هدي قوف اهعضتو اهدي دمت ىهو تلاقو ؛نانح ىف ىليل هيلإ ترظنو
 .ةقدصم انأ امنإ

 ىلع بكسنيو هينيع نم قلطني قلقلا عاعشلاو اهيلإ رظني وهو لاق
 : اههجو

 ؟ هيإ هقدصم

 : مغنلاك توص ىف تلاق

 .ىنبحتب كنأ هقدصم .

 : ةدح ىف لاق
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 ! ىازا كبح قدصاح .ءىبح تقدص اذإو ..ىازا قدصأ انأو

 : قيقر باتع ىف تلاق

 .ىحتف اي قدصم شم هلك هد دعب

 : ةفرغلا طسو ىف بصتنيو اهبناج نم موقي ىهو لاق
 !؟هيإ ىلع ىنيبحتب ..هيا ىف ىبحتب ..سيوك ىل ىصب ..ىل ىصب -
 : اهسفن نع عفادت اهنأك تلاق

 .كتفرع ناشلع كتيبح انأ ..كتفش ناشلع شكتبح ام انأ
 ..ةصيوع ةلكشم اهيف لحي هنأك ؛نيدقعم نيبجاح تحت نم اهيلإ رظنو

 قوف هتارظن ىقلاو .هفك قوف هسأر ىقلأو ءديعب دعقم ىلع هسفن ىقلا مث
 .هسفن عمو اهعم هتريحب فرتعي هنأك ,هئاذح

 امهنم قلطني نينيعب هيلإ رظنت لازت ال ىهو .همامأ تفقوو تماقو

 : تفاخ توضيب تلاقو :نانحلا

 هتارظن تأدب مث ..ةمئاغ ةرئاح تارظن هينيع ىفو اهيلإ هسأر عفرو
 ىلع حارتسا دق هينيع ىف ديرعي ىذلا لفطلا نأك ..اههجو قوف حيرتست
 ..هيتبكر قوف اهسلجأو ..قفر ىف هيلإ اهبذجو هدي دم مث ..همأ ردص
 سمشلا نم عاعش هنأك هيتفش نيب نم تباسنا ةريبك ةماستبا تمستباو
 .بابضلا نيب نم باسنا

 ىلع ةسلاج ىهو ء.هردص ىلع اهردص تقلأو ,؛هتماستبال تمستباو

 ىف اهسأر تنفدو ..اهعباصأب هعباصأ تنضتحاو اهدي تدمو ..هيتبكر
 .سمشلا نم ءىبتخت اهنأك هقنع تايط

 ..اهرهظ قوف لدسني ىذلا عاعشلاب ..اهتريفضب ثبعت هعباصأ تدتماو

 ..ناتضمغم اهانيعو .هيلإ اههجو عفتراف ؛ةفيفخ ةبذج ةريفضلا بذج مث
 .امهيبلق ءوض ىلع ,مالظلا ىف هافشلا نع اثحبو ..رخآلا وه هينيع ضمغأو

 .ةلبقلا تلاطو
 قناعي لازي ال اهينيع قيريو ..ةروهبم اهسافنأو هنع اهسأر تدعبأو

 : حرم ىف تلأقو ؛هيتبكر قوف نم تماق مث ..هينيع قيرب
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 اهتلبق راثآ حسمي أديو هعارذ عفرو ..ىنايبلا ىلإ ةهجتم هل ترادتساو
 ال وهو هدي تأرو ءائيش لوقتل ةأجف هيلإ تتفتلاو ..هدي رهظب هيتفش قوف نم
 ىلإ اهتسار كقاعأ -يلكتت ملا. اكينش لاق ملف ..ةليقلا راث[' انهي مبسم لاؤي
 تطقسا مث ..جاجتحالا نلعت ءاوهلا ىف اهتريفض تحوطتو ؛ةعرسب مامالا
 ,ةوسقو فنعب فزعت تأدبو ءاههجو نقتحا دقو «ىنايبلا عباصأ قوف اهينيع
 .نفوهتيب برضت تأدبف .هبرضت نأ عيطتست ال اهنأك

 ةتونلا ىف رظني أديو ءاهبناجب سلجو ..اهب قحلو هدعقم ىلع نم ماقو
 .ىنايبلا نم رخآلا بناجلا ىلع فزعيو ةيقيسوملا

 ءرخآلا ىلإ امهدحأ رظني نأ نودو ءاملكتي نأ نود «ةدم نافزعي اذخأو

 لازي ال وهو هسقن تداعي هتاك لاق مَك ..امهعباصأ تهت كبترت ماعنألاو
 : ةيقيسوملا ةتونلا ىف رظني

 ,ىوكشلاو نينألا عمسي ردقي شناك ام ءشرطأ نفوهتيب -
 الإ شفوشتب ام هينيع تناكو ..هينيعب عمسيب ناك ..بلقلا ةريحو

 .ةيناسنإلا سفنلا فوشي ردقي شناكام ..رجشلاو دعرلاو قربلاو ..ةعيبطلا
 ىف اهتملعت ةمخض اريوأ ىف نحل ةيقب ىقلت اهنأك هيلع درت تلاقو

 : ةسردملا

 ناشلع هاعم سطغي دحاولا مزال «نيساطغلا ىز ..قيمع نفوهتيب

 ًانانف ناك نفوهتييو ..رحبلا تحت :ديعب ملاع ..هفوشيب ىللا ملاعلا فوشي
 .ةيلاع قالخا نع ربعيب ناك ؛ًالضاف

 لاقو ءفزعلا نع فقوت مث :ةرشعلا هعباصأب ونايبلا ىلع ىحتف طبخو
 : هينيع ىف قلقلا قيرب دتشاو هتوص عفترا دقو

 ..هيا هلكش ىقبي هد لضافلا راقيسوملا !! لضاف هيا ىنعي !! لضاف

 .:هوولاو بلقلا نارفتعتا ..زارقتسالا اهادعم...هيأ اهاتعم ةليصقلا ىقرغت
 شام ىللا قيرطلا فيانش ىقبت ..نيف هس فراغ ىقني .دهاولآ جف اهاتعم
 نإ اهانعم امنإ ءقداصو بيط ىقبي ناسنإلا نإ اهانعم شم ةليضفلا ..هيف
 وه فراع نانف شيفام ..رقتسم نانف شيفامو ..أدهي ..رقتسي ناسنإلا
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 هيا فراع الو ..هيا هركيو هيا بحي فراع الو ..نينم ىاج الو نيف حيار

 لواقم ىقبي هد رقتسملا ..ىازا ايندلا هجاوي فراع الو :.طلغلا هياو حصلا

 الو لواقم ىقبأ ىسفن ..رقتسا ىسفن انأو ..تاباسح بتاك الو ءضايب

 .ادهأو حيرتسا ناشلع ..كنب ىف فظوم

 ثيغتسي هنأك ؛دهنتي ىهو نيتعساولا هينيعب فقسلا ىلإ رظنو ,تكسو
 .هللاب

 هنأك توص ردصف «ونايبلا حيتافم ىلع اعيرس ارورم اهعيصأب ترمو

 : ءوده ىف تلاقو ءاهمسجو اهسأر

 ؟ هيا ىف ىسفن انأ فرعت -

 .الئاستم هيبجاح عفرو

 : ةنيكسم ةفيعض ةماستبا لالخ نم تدرطتساو

 تديف :؛هيتنجو تحت ءامدلا تقلطناو ..اعاستا هانيع تدادزا .تهبو

 : مثكعلت ىف لاقو ..روهضملا ساحتلا نول ىف هترشب
 .ىنإ ةفراع ىتنإ -

 : ءاكيلا كشو ىلع اهنأك ةدح ىف هتعطاقو

 شحسمت ام كنأ هازياع ىللا لك ..فرعأ ةزياع شمو ..ةفراع شم انأ -

 كفوشاب انأو ىازا ىقبتب ىتلاح ردقت رداق شم تنأ ..ىمادق كفيافش

 فوشأ ىنإ ىه ايندلا ىف ىلمأ لك نأ ردقت رداق شمو ..جورلا حسمتب

 ةياج انأو الإ :ةتح ىأ ةحيار انأو جور شطحبام انأ ..جورلا طحأ ىنيلخيب

 .كدنع

 : ىرخألاب هيفك ىدحإ رصعي وهو لاقو ضرألا ىلإ رظنو
 شيتنك ام زوجتم شتنكام ولو ءزوجتم ىنإ ببسلا ..ببيسلا فراع انأ -
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 .هحسمأ ىنإ كمه شناك امو ءكفيافش ىلع جور ىطحت كنأ ىتدمعت

 *اهينيع طفت عومدلا نم ةناحاس تادب دقو هعطاقت:تلاكو
 تفاوت ةييضارو :ةوححتت قتأ ةعراع نإ عد ةريسلا شفتام»

 : اهعمسي مل هنأكو ءاهيلإ رظني نأ نود لاقو
 ىلع كعاتب جورلا ..جورلا تحسم شتنكام زوجتم شتنك ام ولو

 ..ىشو ىلع هبيسأ شردقاام امنإ ..جور ةطمغلم ىباصعأ لك ..ىباصعأ

 .اهساسحا ىلع فياخ ىنأل ىنكلو ؛ىتارم نم فياخ ىنأل شم
 : اهينيع لكب هيلإ رظنت ىهو تلاق
 1 نس اسكلوب
 : لاق

 .لمحتسن ىللا انحا مزالو ءانحا انيلع هلك بنذلا ..بنذ شاهلام ىه

 : ناشعترت اهاتفشو .ونايبلا ةيحان اهسأر ريدت ىهو تلاق
 .ةمرجم ىنإ ةفراع انأ

 : نانح ىف لاقو اهدي ىلع هدي عضوو اهيلإ تفتلاو
 نراهم ضتكام تزوحتا اينويناتا :ىرهج انآ الو :ةمرد سم ىكنأ:

 انحا ..ىنيبحتاح كنإ ةفراع شيتنك ام ىنيتفش ام موي ىتناو ؛كلباقاح ىنأ

 :اننعض ةيحه» انة اوغ ةشتضو < فورالا ةيعض: ةيحنش نيكتألا
 .اهينيع نم تطقسف ءاهتمص قطت مل ةعمدو ؛ةتماص تلظ ..درت ملو
 : اهب دجنتسي هنأك لاقو «ةعوللاب ناضيفت هانيعو ءاهدي ىلع طغضو
 :كتم رثكأ بذدتاع انآ ..ىليل ان ىيؤعتي كدحبولا ىتنا نام
 : ةدح ىف تلاقو ؛ةيبصع ىف هيلإ تتفتلاو

 .كبذعم ىللا هيا ..ىازا بذعتتب ىل لوقت حمست
 : هسفن ثداحي هنأك لاقو :ةرخاس ةماستبا مستباو

 شياعو ؛ءىسأر هيف عفرأ شردقأ ام تيب ىف شياع ىنإ ىنبذعم ىللا -
 كنأ فراع ىنإ ىنبذعم ىللاو ..اهشو ىف ىنيع حتفأ شردقأ ام ةدحاو عم
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 يقتل لأ دق تنيو :هيف زوجت مزال موي يجيز احب ةيف ييامتسل

 بذعتأو هيلع مدنأ ىضام ..ىضاملا الإ ىل لضفياح شم انأ ..انأو ..ديدج

 شم ىنإ سساح ىقبأو :ءىنات شيجتام كنإ فياخ ىقباب ءىنيبيستو
 فياخو كنم فياخ ..فياخ امياد ..فوخ ..فوخ ..ةدك دعب كفوشاح

 ىلع فياخو ,ىسفن نم فياخو ..اهيلع فياخو ىتارم نم فياخو ..كيلع

 .فوخلاب بذعتمو ءفوخ ىف شياع انأ ..ىسفن
 نيب هسأر ىقلأو .هباذع ىف اتباذ امهنأك هنوفج تحت هانيع تأفطناو

 .هقنع قوف اهلمحي نأ عيطتسي دعي مل هنأك هيفك

 تفقوو ؛هبناج نم تماق مث ..ضيرملا اهلفط ىساوت مأ ةماستبأ ..ةنيزح

 .انانح رطقي توص ىف تلاقو ..اهيلإ ههجو اهب عفرت
 .ىل صب ..ىحتف -

 .فوخو باذع نم امهيف ام لكب هينيع اهيلإ عفرو
 : اهتماستباب ظفتحت نأ لواحت ىهو تلاقو

 هيف ..كل ىرمع لوط لضفاح ..زوجتاح ام ىرمع ..زوجتاح شم انأ

 .ىبح ..اهيلع فاخت الو اهنم فاخت كازياع شم ةدحاو ةجاح

 نضتحاو هيعارذ دمو :باذعلاو فوخلا امهنع درط اقيرب هانيع تقريو

 ..اعانتقا دادزيل ءاهبلق تاقد هعمست اهنأك ءاهردص ىلإ هسأر تمضو

 تطقس ىتلا ةعمدلا راثآ حسمت اهفك ترمو ..قفرب اهنع هسأر تدعبأ مث

 .«ءاقل لوأ» كل بعلأ بحت

 ..نفوهتيب نع تلخت اهنأل اهركشي هنأك اهيلإ رظنو
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 ,.ءاضيبيلا ةريغصلا ريفاصعلاك اهعياصأ تزففقو ,قنايبلا نئلا تسلجو

 ناسنإ تادهنت هنأك ..الولم اًئيطب ادبي انحل نأكو ..ماغنالا حيتافم قوف

 دجو هنأك حرمي مث ..لمألاب ىشتني ادب هناك طشني مث...غارف ىف شيعي
 .بحلا دجو ..ايندلا دجو ..ةايحلا

 قصتلي هفتكو لاقو «فزعلا ىف اهكراشي ذخاو .ونايبلا ةيحان رادتساو
 : هتماستبا لك درتسا دقو ءاهفتكب

 ش ..ةركاف -

 :مستبت ىهو تلاق
 ..ةدراهنلا نوكي ام ىز ..ةركاف -
 : لاق

 .هلبق ةجاح شتلمعام ىنإ ىلايهتا هد نحللا تلمع ام موي انأ -
 لك ىلع كليكحاب ىنأك ..كملكأب ىنأك نحلاب تنك ..هدعب ةجاح لمعاح الو
 نب ةحاح

 دعتباو ..هنع تدعتبا ,ةفينع ةكرحيو ..حتفي تيبلا باب توص عمسو
 ..هنم ىواست اذام ىردت نأ نود اهرعش ىواست اهدي تدم مث ..اهنع

 ىتح .اهنع اداعتبا دادزا دقو ..اهعم فزعي رمتساو .فزعلا ىف ترمتساو
 .ةدحاو قاسب ليوطلا دعقملا ىلع سلجي حبصأ

 ..ةئداه ةولح ةماستبا اهيتفش ىلع ةديس تلخدو
 ءاهسأر قوف دوسألا اهرعش دشت ..ءارمس ..اهرمع نم نيثالثلا ىف

 "أ همارتحا طرف نم ليللا هب اهجوت اجات لمحت اهنأك فلخلا ىلإ هصقعتو
 اههجوو ..همواقت الازه ىناعت اهنأك ..ةفيحن ..رصقلا ىلإ اليلق ليمت ..اهل
 رظنلا نم عبشت الو .هيلإ رظنت نأ بحت ؛حيرم هنكلو ..اليمج سيل ..حيرم
 .ءىداه بحو ..بيط ءاكذو ..ةيوق ةيصخش اهلوح عشتو ..هيلإ

 نأ لواحت ىهو ,ةفقاو تماق مث ءاهلوخد درجمب فزعلا نع ىليل تفقوتو
 : اهيتفش قوف زتهي اهتوصو تلاقو ..اهتماستباب اهكابترا رتست

 .طنط اي كيزا -
 نيب ةولحلا اهتماستبا تعستا دقو تلاقو ءاهيلإ اهدي فطاوع تدمو

 : نيتضيرعلا اهيتفش
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 .اونرمتتب ةسل متنا ..امام ىزاو ..ىتبيبح اي كيزا -

 ,.هئاذح زوب ىلإ رظنيو هنولطنب بيج ىف هدي عضي وهو ءىحتف لاقو
 : ةماستبا هيتفش نيب نم بصتغيو

 .نفوهتيب اهاعم ةبياجو ةياج اهترضح ..صالخ نيرمت انلطب
 مث ,اهتماستبا رتفت نأ نود «ىليلو اهجوز نيب اهينيع فطاوع تلقنو

 : نيلفط بطاخت اهنأك تلاق

 .ىاشلا لمعأ ام ةياغل ؛نفوهتيب عم نيدعاق وكيلخ بيط -
 : ةعرسب ىليل تلاقو

 .تقولد حورأ مزال انأ ..طنط اي شالب -

 : حاحلإ الب :ةجوزلا تلاقو
 .ىانشلا اناعم ىبرشت ةلقق شم
 : اهمصعم ىف ةقلعملا ةريغصلا ةعاسلا ىف رظنت ىهو ؛ىليل تلاقو
 .طنط اي ىبنلاو شردقأ ام ..صنو ةتس تقب ةعاسلا ىد ..هاي -
 : تلاقو «ةبيط ىف ةجوزلا تمستباو

 اهيلع توفاح ىنإ اهل ىلوقو ..امام ىلع ىملس ..ىتبيبنح اي بيط
 | .بيرق

 : ههجو ىلإ رظنت نأ نود ىحتف ىلإ اهدي دمت وهو ىليل تلاقو
 شبحتبام كنأ نامرجيت ريسفوربلل لوقاح انأ ..ذاتسأ اي راوسنوب -

 .كاعم هلغش فرعي ناشلع «نفوهتيب
 : اهباصعأ ةوق ىلع اهئنهي هنأك اهيلإ رظني وهو ىحتف لاقو

 .ةمالسلا عم

 أدبو ةراجيس جرخأو .هرئاجس ةبلع نع ىنايبلا قودنص قوف ثحب مث
 .هنع دعتبت ىهو ىليل ىري نأ ديري ال هنأك اهلعشي

 ىهو .بابلا ىتح اهعم تراسو ىليل رصخ لوح اهعارذ ةجوزلا تفلو
 : اهل لوقت

 .سيوك سيرع انل ىتاهو ىرطشتا الاي ..ىليل اي ىوق ىتيولحا ىتنا -
 ا : ةريغص ةكحض لعتفت ىهو ىليل تلاقو
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 .لوألا مولبدلا دخآ امل شم -
 : حرم ىف ةجوزلا تلاقو
 ..هيا مولبدلاب ىلمعت ..ةطيبع شيقبتام -

 ه6
 .ىليل تجرخو
 .. اهردص ىف ةسبتحم اهلك اهسافنأو .ةدورفم اهتماقو ءملسلا تلزنو

 نزاوت ىتح اريبك ادوهجم لذبت ىهو ةريغصلا ةقيدحلا ىف تراس مث
 نابقثتو ءاهناعبتت نالازت ال فطاوع ىنيع نأب رعشت تناك ..اهتاوطخ
 دوهجملا ىدأ دقو ..اهتاوطخ ىف ةيعيبط ىدبت نأ ديرت تناكو ..اهرهظ
 اهسافنأ سابتحاو ءاهتماق بلصت ىلإ  ةيعيبط ىدبتل هلذبت ىذلا  ىبصعلا
 ءاهتماق تحارأو اهلك اهسافنأ تقلطا ىتح ءتاوطخ عضب تيبلا نع دعتبتو عراشلا ىلإ جرخت تداك ام مث ..اهتاوطخ كابتراو ءاههجو ناقتحاو
 ةقطنم تزاتجا نأ دعب حيرتست اهنأك :ةرجش عذج ىلع اهديب تدنتساو
 "دامت ةفينع ةيقيسوم عطق ..ىود اهسأر ىفو ريست تداع مث ..رطخلا
 لكو ةريغص تناك ذنمو ..اهزيمت نأ عيطتست نأ نود ءاهينذأ ًالمتو اهسأر
 ىقيسوم انايحأ ..ىقيسوم هل ضرملا وأ عادصلاب اهساسحاو ..ىقيسوم اهنزح ىقيسوم اهتحرف ..ةيقيسوم اماغنأ اهسفن ىف بواجتت اهسيساحأ
 .اهرخنت داكتو اهماظع قوف نطت ةملؤم ةعشب

 ىهو اهيعو حتفت دقف ..ىقيسوملل اهتياوه تأدب ىتم ىردت ال ىهو
 باجعاب اهيلإ نورظني اهلوح نوفتلم اهتلئاع دارفأو «ونايبلا مامأ ةسلاج
 لك ناك ..ادبأ هنم تفاخ الو ..ادبأ اهوبأ اهرهني مل ىتلا اهتوخأ نيب ةديحولا تناكو ..ةللدم تناكو ..ةزجعم اهنأك مهفويضل اهنوضرعيو ءبحو
 ,هفاخت ال تناك ..ىه اهادع ام .هسلجم نم نويرهتيو هنم نوفاخي اهتوخأ
 اهدحو ىهو ..اليبقت اهيلع لاهنيو ..كحضيف ..ضرألا ىلع هيقلتو هسأر ىلع نم هشوبرط علختو هبراش دشتو هيتبكر ىلع سلجت تناك ..هبهرت الو
 ..نايبصلا وأ تانبلا اهتاوخأ نم ادحأ لبقي ادبأ هرت مل ..اهلبقي ناك ىتلا
 - امك مهل كحضي ال اذاملو ؟اهلبقي امك مهلبقي ال اذامل لءاستت انايحأ تناكو
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 هيقليو هيبأ شويرطب دمحأ اهوخأ كسمي ال اذامل شهدت تناكو ؟اهل كحضي

 ..اذه لك رسفي نأ ريغصلا اهلقع عطتسي ملو ..ىه لعفت امك ضرألا ىلع
 ,ربك ىلع اهب قزر اهابأ نإو ءاهتوخأ ىرغص اهنأ نيبتي نأ عطتسي مل
 هسفن ىلع همرح ام لك اهاطعأو ..هفطاوعو هنانحل داقناو اهمامأ فعضف
 «كلذ لك رسفت نأ عطتست مل ..بحلاو ليلدتلا رهاظم نم هتلئاع ىلع همرحو

 اهل صاخ كلم ىه اهدحو اهوبأ وه اهبأ نأ ريغصلا اهلقع ىف تبث نكلو
 ..اهتوخأ نود

 اذه لظ ..اهرمع نم ةعساتلا ىف تحبصأو تبش نأ دعب ىتحو

 اهوبأ وه اهابأ نأب اهساسحإ ..اهسقن قامعأ ىف ائبتخم ساسحالا
 ..ىقيسوملا ىوس ءرخآ ائيش بحت مل ..هتبحأ دقو ..اهتوخأ نود اهدحو

 اهبح لصو دقو ..ىقيسوملاو اهوبأ طقف ..تاقيدص الو بعل اهل نكي مل
 نم ادهأ تعمس اذإ كيت تقاكو ..هيلع نافك تناك نا دح ىلإ اهيبآل
 دح ىلإءاهللدي اهوبأ لظو ..هتوسق ىلع روثي وأ ؛هنم وكشي اهتاوخأ
 ىهف ..اهليلدتل رخآ اعفاد ىقيسوملل اهتياوه تناك مث ..اهمامأ رايهنالا
 ىلع اهبعل لك ..باقعلا قحتستو ءىطخت ىتح تانبلا بعلت امك بعلت ال
 ركاذت امئاد اهنأل ء.اهسورد راكذتساب ةبلاطم تسيل وهو ..ىئايبلا عباصأ
 .ىقيسوملا سورد

 .تيبلا ةكلم تناك ..تيبلا سورع تناك دقل
 .اهرمع نم ةعساتلا ىف ىهو اهدلاو تام مث

 .اهشرع تدقف اهنأ تسحأو

 .ىه الإ .هابأ دقفي مل تيبلا ىف ادحأ نأ تسحأ
 نأ مهنم لك لواحف ءاهيلع ةمدصلا رثأب تيبلا ىف نم لك رعش دقو

 نم اديزمو ..لالدلا نم اديزم تلان ..هليلدتو هنانحب اهيبأ نع اهضوعي

 عطقسي مل ؛نيزح بناج اهسفن ىف ىقب نكلو ..بحلا نم اديزمو ..نانحلا
 فزعتو ..ىنايبلا مامأ سجتو اهنزح لمحت تناكو ..اهنم هعزني نأ دحأ

 مامأ اهدحو ىقبت نأ الإ اًئيش ديرت ال اهنإ ..اهدحو ..الاوط تاعاس
 بحت تناكو ..ىنايبلا ءطقف ..هب متهت ءىش اليو ,تاقيدص الب تلظ ..ونايبلا
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 اهسفن ةرارق ىف اهنكلو ..اهل مهبحب سحت تناكو ءاهتوخأ بحتو اهمأ

 عباصأ قوف ناحلألا نم اهميقت ةصاخ ايند اهل تناك ..مهنع ةديعب تناك

 .قتافبلا

 ىلع لابقالا نم ديزم اهلحم لحيو .دعتبت اهيبأ ىركذ تأدب ؛مايألا عمو

 ىقيسوملل اهتياوه تدسجت مث ..ىقيسوملاب ساسحالا نم ديزمو ونايبلا

 «نفوهتيبو نايوش مه ءاهلايخ ناسرف حبصأ ..نييقيسوملا صاخشأ ىف
 قلعت امك ءاهبالود ةفلض ىف مهروص قلعت تناك ..ىنيناكسوتو .ءترازومو

 شيعت نأ ىنمتتو ..مهبح صصق أرقت تناكو ..امنيسلا موجن روص تانبلا

 .اهجوزتيو ..اهبحيو هبحت نأو ءمهنم لك رصع ىف
 ذاتسالا حبصأ ..ىقيسوملل «نامرجيت» ذاتسالا دهعمب تقحتلا امدنعو

 اعون حبصأ ىتح اهب دبتسي اهلايخ ذخأ مث ..اهلايخ لاطبأ نم الطب هسفن

 ءوبرلاب باصم ءزوجع لجر ذاتسالا نإ ..بحلا نم ابيرغ اعون ..بحلا نم

 ليخ كلذ مغرو ..اهرمع نم ةرشع ةعبارلا ىف ةاتف ىهو ..جازملا ىبصع

 تناكو ..بحلا نم بيرغلا عونلا اذه ..العف هبحت تناك ..هبحت اهنأ اهيلإ

 ..هتيبصع ىف هدلقت تأدبو ..هلثم وبرلاب باصت نأ اهسفن ةرارق ىف ىنمتت

 ..ةيقيسوملا ةتونلا اهب أرقي ىتلا هتقيرط ىفو «ىنايبلا مامأ هتسلج ىفو

 نهنم ةدحاو تعمس اذإ روثشتو :تاذميلتلا ىقاب نم هيلع راغت تأدبو
 ناك ..اهوبأ لعفي ناك امك ..اهللديو ءاهبحي هرودب ذاتسألا ناكو ..هدقتنت

 رخفي ناك ..ىقيسوملاب اساسحا نهرثكأو هتاذيملت عربأ اهنأل اهبحي

 .ةيقيسوملا تالفحلا لك ىف اهمدقيو ءاهب ىهابيو
 «عراشلا سفن ىف نكسي ناك ..ديعب نم هفرعت ..ىحتف فرعت تناكو

 ىف مهترايزل ىتأي وه ناكو ..ةدعابتم تارتف ىف مهترايزل ىتأت هتجوز تناك
 هنأو ..ىقيسوم هنأ فرعت تناكو ..تابسانملا ىف ..ادعابت رثكأ تارتف

 ىقيسوملا قشعت اهنإ ..رخآ ملاع ىف شيعي اهل ةبسنلاب ناك هنكلو ..نحلم

 فختست تناك اهسفن نيبو اهنيبو ..ةيبرعلا ىقيسوملا نحلي ىهو «ةيبرغلا

 ءرصخلا زهت ىقيسوم اهنإ ..اهلك ةيبرعلا ىقيسوملاب فختست امك .هب

 .حورلا زهت ىتلا ىقيسوملاب الإ فرتعت ال ىهو
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 .ةرشع ةعباسلا تغليو

 تالئاعلا لك نإ . حلا كام لسور سلوم هر اكو

 نم ىحتف ناك دقو ..ديعلا ىف مهترايزل ىتأت ىحلا نكست ىتلا ةميدقلا
 ..اهدلاول اقيدص ناكو ,نيفظوملا رابك نم هوبأ ناك ..ةريبكلا تالئاعلا

 .هلك ىحلا ىف هنع فورعملا هذوذش مغر ىحتف لظف ..اهدلاو لبق تامو

 .ديعلاب ةئنهتلا لدابت ىف هيبأ ةنس عبتي

 تناك امنيب ءاهتوخأو اهمأ عم ىجراخلا وهبلا ىف هتجوزو ىحتف سلجو

 .نايوشل ةعوطقم فزعت نولاصلا ةفرغ ىف ىنايبلا مامأ ةسلاج

 : اهفلخ نم اتوص تعمس ةأجفو
 .طلغ

 .ءاوهلا ىف هعباصأ كرحي بابلا دنع افقاو هتأرف :ةشهد ىف تتفتلاو

 نحلل ةيقيسوملا ةتونلا ددريو ؛هلايخ ىف بصتنم ونايب ىلع فزعي هنأك

 : نايوش
 .لوميب ىس ..ىد ..ود

 : تلاقو ,ةشهدلا نم اديزم لمحتل افاكيغ تفسقاو
 !؟ نايونش ظفاح تنإ
 ةفخ ىف فزعي أديو .ماغنألا حيتافم قوف هعباصأ درفو اهيلع دري ملو

 ةوقب اهكرحتف اهقوف رمت امنإ :حيتافملا سملت ال هعباصأ نأك ,ةقرو
 .رحسلا

 هذه ىف تسحأو ..اهيلإ رظنلا تلاطأو ..ءارمسلا هعباصأ ىلإ ترظنو

 سانلا ىف ىرت ال اهنإ ..عباصألا هذه نع ثحبت اهرمع تضق اهنأ ةظحللا
 ..ىنايبلا قوف كرحتت ىهو هعباصأ الإ اهذاتسأ ىف ىرت ال ..مهعباصأ الإ

 نم ىرت الو ..نهعباصأ ىوس ىقيسوملا دهعم ىف اهتاليمز ىف ىرت الو

 ىضقتف ءاهعباصأ الإ اهسفن ىف ىرت ال لب ءعباصألا الإ اهتاوخأو اهمأ
 سانلا نإ ..اهينيع مامأ اهكرحتو ءاهب بجعتو ءاهيلإ رظنت ةليوط تاعاس

 ةفقثم عباصأو ؛ةلهاج عباصأ ..عباصأ درجم ..عباصأ ءاهملاع ىف
 ةلفاس عباصأو «ةميرك ةبذهم عباصأو ..هنونج عباصأو .ةيساق عباصأو
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 :لبقا نم هقوعت من نأ ائينلا اهيف
 هعباصأ نضحتتل ..هدي سملتل عفترت نأب مهت اهدي نأب تسحاأو

 ءارمسلا عباصألا هذه هنم تعنص ىذلا شامقلا عون سسحتتل ..اهعباصأب

 : فزعلا ىف ارمتسم لازي ال وهو لوقي هتعمسو ..ةعيفرلا ةليوطلا

 ىبعلت املو ..هتبيبحل هبحو هدلبل هبح ..بحلاب لعفنم امياد ناك نأيوش
 ةيافك شم ..هضرمو :هتريحو ,هبحب ىسحت مزال ..هاعم ىلعفنت مزال هناحلأ

 مزال ساسحا ةكيزملا ..ماقرأ الو مالك شم ةكيزملا ..ةتونلا ىف ىصبت كنأ

 : ةتوهبم اهنأك تلاقو

 .كيسالكلا ةكيزملا تسرد كنأ ةركاف شتنكام

 مدقي هنأك :ةريغص ةماستبا هيتفش نيبو اهيلإ رظنو ءفزعلا نع فقوتو
 : لاقو ءاهل هسفن

 نردوملا ..كيسالكلا سرد اذإ الإ «نردوم نحلي ردقي نحلم شيفام

 .وهبلا ىلإ داعو اهكرتو ..ميدقلل دادتما امنإ :ةديدج ةجاح هانعم شم

 اهمامأ حتفنا ..لبق نم هفزعت مل امك ..ديدج نم نايوش فزعت تأدبو

 ناكو ابلاغ هيلإ بهذت تناك ..هعم اهسورد عجارت تأدب اهموي نمو
 هذه تراثأ الو امهتقادص ىلع دحأ ضرتعي ملو ..انايحأ اهيلإ ىتأي

 .هذيملت دعاسي ناتسا هنأ ..نف ةقادص اهنإ ..دحأ كوكش ةقادصلا

 ,ىهتنت ال ناحلا ..ناحلالا نم عساو ملاعب نافوطي نانثالا ذخأ دقل

 ..وه اهعنصي ىتلا ناحلألاب ..هناحلأب متهت تأدب مث .ىهتنت ال سيساحأو

 ىقيسوم درجم ةيبرعلا ىقيسوملا ىف ىرت دعت مل ..اهفزع ديجت تحبصأو

 .قرشلا ةروص ..ةروطتم ةروص
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 فليو هسفن رصعي وهو تمص ىف هبقرت ..نحلي وهو هعم سلجت تأديبو 0
 ..سأيي امدنع هعجشتو ...ةيقيسوم ةملك نع اثحاب نونجملاك ةرجحلا ىف

 هل ضفنتو ..هتيقب دجي ىتح تارملا تارشع صقانلا نحللا هل فزعتو

 هنإ ..هل ىاشلا دادعا ىف هتجوز دعاستو ..تألتما املك رئاجسلا ةضفنم

 .لمعي وهو ىاشلا برش نع فكي ال

 ذنم اهلايخ ىف اومحدزا نيذلا نييملاعلا نييقيسوملا روص تادبو
 ..اهلايخ لك وه ىحتف حبصأو ..ىحتفل اهناكم كرتتو عيضت ءاهرغص

 قوف زوجع لجر دهعملا ىف اهذاتسأو ..اتاومأ نويملاعلا نويقيسوملاو

 هنإ ..ىقيسوم نحل درجم سيل هنإ ..باش ..لجر ىحتف نكلو ..نيتسلا
 نضتحت ال ىتح مواقت لازت ال ىهو ..ةيوق ةقيقر ةولح هعباصأو ..مدو محل

 ..اريثك تمواق ..اهلبقتو اهيتفش ىلإ اهعفرتو اهعباصأب عباصألا هذه
 ..رخآلا ىلإ امهدحأ اهعفدت مايألا تناك ..اهنم رثكأ مواق ..اهعم مواقو

 امهنكلو ..هبلق ىف امو ءرخآلا ىنيع ىف ام أرقي نأ عيطتسي امهنم لك ناكو
 .امواق

 ..هفتكب قصتلم اهفتكو هتيب ىف ىنايبلا دعقم ىلع اهبناجب اسلاج ناكو

 امهنم لك ىفو نيتعساولا هينيعب اهيلإ رظنو ءاحيرتسيل فزعلا نع افكو
 : لاقو .ةماستبا

 ىللا دق تلغتشا .ءضعب عم لغتشن انيدتبا ام موي نم ..ىفرعت -

 نويرطملا ناك ..لسكلا ىنع فورعم ناك انا ..ئرمع لوط هتلغتشا
 ةجاح تيقب ةدراهنلا ..ىلسكل ىنم نويرهي :مالفألا باحصأو ةعاذالاو
 .رهشأ ةثالث ىف نينحل لمعأ ردقأ ىنإ قدصي ناك نيم ..ةينات

 :ةلئاق درطتساو هديب كتسماو .ةيتيع ةناستنا تحدتاو
 .انأ شم ..لود نينحللا ىتلمع ىللا ىتنإ
 نيب هعباصأ مضتو .هدي ىلع طغضت اهسفن تدجو دمعت اليو

 اهنأك ةليوط ةلبق ..اهلبقتو ءاهيتفش ىلإ عباصالا هذه عفرت مث ..اهعباصأ
 .اهيف اهدخ تعضوو هدي ةحار تحتف مث ..هعباصأ نم بحلا صتمت

 ىلإو ..هيدي نيب بكسنملا رفصألا اهرعش ىلإ ..اهيلإ رظني لظو
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 نيب نم هدي بحس ..ةأجفو ..هيتفش ىف عمجتتل محازتت اهنأك ههجو ىلإ
 هرهظ ريدي وهو حوحبم توص ىف لاقو ءاهنع دعتباو ءافقاو ماقو ..اهيدي
 : اهل

 ىتنا ..رانلاب ىبعلتب ىتنا ..هيا ىلمعتب ىتنا ةفراع شم ىتنا ..ىليل اي
 .كاعم ىنيبذعتيو ..كسفن ىبذعتب

 : اهتبعل نع ثحبت ةلفط اهنأك ءهدي نع اهديب ثحبت ىهو ءتفاخ توص.

 ..ىحتف اي ةمهاف شم ..ةمهاف شم ..هيا كدصق
 لظو ..نيتئيربلا اهينيع ىف هينيع قرغأو ..اههجو قوف هينيع زكرو

 دعي مل ..قيطي دعي مل مث ..هنم برهي ناكم نع اهيف ثحبي هنأك اتماص
 ..فنع ىف هردص ىلإ اهنضتحاو .هيعارذ دمو ..هفعض هبلغ ..لمتحي

 .باذعلل ملستسا هنأك ..ناتنيزح هانيعو

 .مواقي دعي مل
 .مواقت دعت ملو

 . !«ءاقل لوأ» نحل اهتليل ىحتف عضوو

 ىف بح ..بح اهلك ايندلا ..بحلاب فرفري اهبلقو ىلوألا روهشلا ترمو
 ىفو .اهتكحض ىفو ءاهاقيسوم ىف ..اهعباصأ ىفو .اهيتفش ىفو اهينيع

 اهنأك ةجوزلا ىرت تناك ..اهيعت نكت مل ..اهمامأ ةدسجتم نكت مل ةقيقحلا
 ..ةدئاملا هذهك ..دعقملا اذهك ..ىحتفب هيف ىقتلت ىذلا تيبلا ثاثأ نم ةعطق
 ..امهنيب فقي نأ نكمي الو ..ىحتفب الو اهب نأش هل سيل ءىش اهنأك اهارت
 اهيفكت ..اهيفكت ىحتفب اهيف ىلتخت ىتلا ةفطاخلا ةليلقلا تارتفلا تناكو
 ىقابلاو ..رطعلا نم ةحفنك اهيتفش ىلع رمت ىتلا هتلبق اهيفكتو ..هدي ةسمل
 ىقيسوملل ةلمكت ىوس نكت مل هتلبقو هدي ةسمل نأ لب ..ىقيسوملا هلغشت

 .هبلقو اهبلق المت ىتلا
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 ..ةريغصلا ةفرغلا ..ةدحاو ةفرغ ىف امهعم ةجوزلا دوجوب قيضت تأديو

 ..هتجوز ىتح ءاهلخدي نأ دحأ قح نم سيلو ىحتفو ىه اهتفرغ اهنإ
 نأ ىلإ نئمطيل ءاهلبقي نأ لبق هلوح تفلتي وهو ىحتف ىنيع ظحالت تأدبو
 تجرخ دق هتجوز دجتو هيلإ بهذت امدنع حاترت تأدبو ..امهارت ال ةجوزلا
 ىردت الو ..هافشلا رمحأب ناتغوبصم اهاتفشو ةرم هيلإ تبهذ مث ؛تيبلا نم
 ةبيرق ..نسلا ىف ةريبك ودبت نأ تدارأ اهنأل امير ؟اهموي امهتغبص اذامل
 تغبص اذامل ىردت ال اهنإ ..هتجوزك ..ةديسك ىدبت نأ تدارأ ..هرمع نم
 دق ةافشلا رمحأ نأك ..هليبقت ىلع اهفهلتب اهموي تسحأ اهنكلو ؟اهيتفش
 ..تالبقلا ىقلتل ادادعتسا الإ غبصت ال تانبلا هافش نأك ..اهيتفش لعشأ
 امدنع ؛تئجوف مث..تيبلا ىف تسيل هتجوزو ..اريثك اهلبق ..اهموي اهلبق دقو
 هصيمق ىف رظنيو ..هيتفش قوف نم اهتالبق رثأ حسمي نأ لواحي هتطبض
 ىتلا ءارمحلا ةعقبلا دجي امدنع عاتريو .هافشلا رمحأ راثآ نع اثحاب
 .اهاتفش اهتكرت

 نأ وأ ..دبألا ىلإ هصيمق قوف ةعقبلا هذهب ظفتحي نأ هديرت تناكو
 امدنع ىه لعفت تناك امك :ةيقيسوم ةتون تايط نيب اهظفحيو اهصقي
 لعفي مل هنكلو ..باتك ىتفض نيب ءاهذاتسا اهل اهادهأ ءارمح ةدروب ظفتحت
 .مامحلا ىلإ عرهو :ظيفلاو قيضلا ههجو ىلع رهظ دقل ..اذه نم ائيش

 هيلع نم لسغي ..هيلع نم ءارمحلا ةعقبلا لسغي ذخأو هصيمق علخو '
 .لاجرلا ناصمق هب خستت ءافيظن سيل ءىش اهتلبق نأك ..اهتلبق

 نأ عيطتست دعت مل اهنكلو ..توكسلا الإ عطتست مل ..اهموي تتكسو
 كلذ مغرو ..جوزتم ىحتف نأ ىسانتت نأ عيطتست دعت مل ..ةجوزلا لهاجتت
 نأ عيطتست ال ..اهبحت نأ عيطتست الو ..هتجوز هركت نأ عيطتست ال ىهف
 رظنت ..اهباهت تحبصأ امنإ ..اهدوجوب ملست نأ عيطتست الو ..اهنم راغت

 ىلإ رصقملا ذيملتلا رظني امك ..سيلوبلا لجر ىلإ صللا رظني امك اهيلإ |
 فكي ال اساسحا اهبلق اياوز ىف نأ ..مرج اهبح نأ سحت تأديو ..هذاتسأ
 امكو .هتدارأ امك ءاقيقر ارهاط ائيرب سيل اهبح نإ ..اهماهتاو ءاهمول نع
 هذه فيكت نأ عيطتست ال ىهف كلذ مغر ..ةميرج لمحي بح هنأ ..هتروصت
: 
 ١» ج سمشلا ءىفطت الا" 5 ©



 ا ا ا .اهب فرتعت وأ ..ةميرجلا
 هيت نأ نكفي انس رثكاو رثكا هيطعت ناوز .هناحلا همهلت نأو ؟ىحتف بحت

 .ىرخأ ةأرما ةيأ هل

 ىف عضت ىتلا هذه ..ةجوزلا هذه ىلع روثت نأ انايحأ ىنمتت تناكو

 اهلوح نم ءىفطنت ةجوز اهنإ ؟اهيلع روثت فيك نكلو ..ةميرجلا ىنعم اهبح
 ..اهيلع روثت نأ عيطتست ال اهنإ ..ال ..ةرباص امئاد ..ةلقاع ًامئاد تاروثلا
 ىلإ تبهذ املك اهيتفش غبصت نأ ىلع تصرح نأ هتعاطتسا ام لك

 ءاهتالبق حسمي الو ؛:ةرم ىسني نأ ىف المأ نكلو ..ةجوزلل ايدحت ال ..ىحتف
 نيمرجم اسيل امهنأو ءاهل هنأ ىف اهلايخ ..فيظنلا اهلايخ اهل دريف
 .اهئافخا ىلإ نارطضي مث .تالبقلا ناقرسي

 .اهبح قيرط ىف تراس اذكهو
 .ريمضملا يردت الو .:خنأآ ىلإ ىرقت ال :.فانه الب كراش

 ؟هتجوُر قلطي نأ هديرت له
 !اجوزتم هتيحأ ..اذكه هتبحأ اهنأل امير ؟اذامل ىردت ال ..ال اعطق ..ال

 ؟ هجوزتت نأ ديرت له
 دل ةحوز اهديقت نوت ال اهنإ .ةادكيأ ذل
 ةميزجلاب ننانتكالا اذه قم اهيسلخي خاو.ةيحت نأ ىف ةديرك ام لك

 .اهبح بوشي ىذلا
© © © 

 ارتست اخناو ايلات اتاي كانو ةديعس يبات تازلبخ نت ىلا راسو
 .اهناحلأ رسفت نأ عيطتست ال ةبخاص ةفينع ىقيسوم ىف

 توصي اطلتخم اهلاخ توص تعمسو ..ىهبلاب ترمو ..تيبلا تلخدو

 ا ةدح ء,وهبلا ربعت نأ لبقو ..نولاصلا ةرجح نم اثعبنم ءاهمأ
 :اهيدانت

 :نملتم لاه هىلنا
 ىلع تملسو ..ةبعتم ةماستبا اهيتفش نيبو نولاصلا ىلإ تلخدو

 ىف هتحفاصو هيلإ تهجتاف :ءمالسلادبع نيعب اهانيع تمدطصا مث ..اهلاخ
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 ..اليلق اهنع تدعتباو ..اهدخ ىف اهتلبقو اهمأ ىلإ تهجتا مث ,روتف
 ىلغأب تلحت دقو ..اهتنيز لماك ىف اهنإ ..ةعيرس ةقمر اهتقمرو
 قوف ءالطلا عضوب اهتداع نم رثكأ تمتهاو ..ؤلّؤللا دقعو ..اهتارهوجم

 .اههجو
 مالسلادبع تعمس مث ..اهلامج ىلع اهمأ ءىنهت اهنأك ىليل تمستباو

 الهأ سيل رودب موقي هنأك اليقث انانح رطقت ةلعتفم ةيوبأ ةجهل ىف ءاهل لوقي
 : هل

 ؟ىليل اي ونايبلا سورد ىف هيا ةلماع -
 : سامح الب تلاقو

 .ىمع اي ةسيوك -

 قوف طقست داكتو ؛نيتظيلغلا هيتفش ألمت ةماستبا مستبي ىهو لاق
 : : هردص

 .ايناملأل ةثعب ىحورت كنأ كل ىعساب انأ ..كليح ىدش
 : حرفت نأ نود تلاقو

 !ىمع اي هيسرم -
 : اهلاخ لاقو

 ةكيزملاب هيا لمعتاح ىنعي ..خيش اي هيا ةثعب
 : اهمأ تلاقو

 .ىتبيبح اي ىدعقا -

 .نرمتاب انأو نيتغاس ىلاقب ..ةنابعت ىلصأ ..امام اي شهلعم -
 : مالسلادبعل لوقت اهمأو تجرخو
 ..ةسردملا ىف اي ..نيميان اي ..ادبأ اهدالو فوشت شتقب ام ةدحاولا -

 .007 وكاد
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 فصننلاو ةنماثلا ةعاسلا ىف تيبلا نم دمحأ جرخ
 ليثلل ىذاحملا غراشلا ىف راسو ءموي لك هتداعك اهابص

 نأ دوعت دقو ؛باتك هطبإ تحتو «ةرازولا ىلإ هقيرط ىف

 وهو ..هيمدق ىلع ارئاس حابص لك ةرازولا ىلإ بهذي
 ىلغ ياسلا:يصي.ةثكلو :.ةعاس فنتق نم نشكل قوغعسسي ليو راوشم

 الإ هرطضي امهيوكر نأل امير ؛سيبوتوألا وأ مارتلا بوكر هركيو هيمدق
 نإ ..مهب كاكتحالا نمو ءسانلا نم امئاد برهي وهو ..سانلاب كاكتحالا

 مهنيب ودبي ىتح اريبك ادوهجم هنم بلطتيو ؛هجرحي هلوح سانلا دوجو
 ..اهضاث اوسيل سييؤتألا لآ ءارشلا ىف ساثلاو ..باضغألا .يداغ ايغيبط
 ةبلعك ءريغص دحاو قودنص ىف ةأبعم محللا نم ةلتك مهنأ ..!ادارفأ اوسيل

 وهو هيلإ ليخيف ..ناقيسلاو :عرذالاو ءرودصلا اهيف طلتخت ةلتك ..فيبلوبلا
 هبيج ىف ىتلا ديلا نأو ..رخآ دحاو ىفتك قوف هسأر نأ سيبوتالا ىف

 ,هعارذ نأ نيح ىف «هب اقصتلم هبناجب فقاولا لجرلا دي اهنكلو هدي تسيل
 ىف فقاولا لجرلا اذه بابلج ةحتف ىف ةعوضوملا عارذلا هذه ىه

 سانلا نإ ..ههجو ىلع بهت ةهيركلا هسافنأو .هب كتحم هردصو هتهجاوم
 مهنإ ..دارفأك مهنايكب مهساسحا عيضي ..مهتيدرف عيضت سيبوتالا ىف

 .ةيلاتلا ةطهملا ىلإ ةتوهشم تاحاسمو ناّووأ ذرجم

 بهذي نأ رطضا اذإف «سيبوتألاو مارتلا بوكر نع دمحأ برضأ اذهلو

 اذإف ؛ةرجأ ةرايس بكر هيمدق ىلع هعطقي نأ عيطتسي ال ديعب راوشم ىف

 .راوشملا نع ىنغتسا ةرايسلا ةرجأ عفديل ىفكي ام هعم نكي مل
 «خوفنم هردصو «ةدورفم هتماقو ..ةعساو تاوطخب ريسي دمحأ ناكو
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 ,ىرخأو ةوطخ لك نيب لينلا ةيحان هقنع ريدي نأب هنم ديزتسيو هل ماستسيف
 ..جلثلا نم ةداسو ىلع ههجو غرمي هنأك

 نا لقاضي ناك ةنقلور ةليجز هكا ودكم نق رك دعا نك ءلو
 هلقع تشي نأ لبقو ..حودمم هقيقش ىف ريكفتلا ىلإ هلقع هجوي ناك ..هاسني
 رارقلا عوضوم ىلإ هلقني «ةليبن ةلكشم ىف ركفيو دوعيل هتدارإ ىلع درمتيو

 ىأ ,ةينغأ ددري نأ لواحي دوعي مث . .هتفيظول ةبسنلاب هذختي نأ بجي ىذلا

 وهو . .هلكاشم نم برهي . .برهي نأ وه هلواحي ام لك نإ . .هيتفشب رفصي

 :بورهلا ىف عرسي هناك - هنم دمعت نود - هاطخ نم عسوي

 لحم لخدو ,مارهألا ةفيحص ىرتشاو اشاب ناميلس ناديم ىلإ لصوو

 ..كعكلا نم ةعطقو ىاشلا نم اناجنف بلطو ,ةدئام ىلع سلجو «ىبورج

 هوجوب نافوطتو هلوح نارودت هانيعو ..كعكلا لكأيو ىاشلا فشري سلجو
 ىف نيتملك قا ةملك ارقيل انهفطخي مث :: ءىدش نلع ار هكست نأ نود نسانلا
 ةفشر فشري مث ءسانلا هوجو ىف امهب فوطيو دوعيل امهعفري مث ..ةديرجلا
 .كعكلا نم ةعطق هنانسأب مضقيو ءىاشلا ناجنف نم

 ىاشلا ناجنف نم ىهتني نأ نود ؛هباسح هل عفدو نوسرجلا ىدان مث
 ارئاس ةرازولا ىلإ اهجتم جرخو باتكلاو ةديرجلا لمحو .كعكلا ةعطق نمو

 | .هيمدق ىلع

 هنإ ..مهيلإ رظني نأ نود حابصلا ةيحت مهيلع ىقلأو .هئالمز ىلع لخدو
 | ىنويسب ذاتسالا ىري نأ عيطتسي ..مهيلإ رظني نأ نود مهاري نأ عيطتسي
 ذخأو :بتكملا ءارو اهيفخي ثيحب هيتبكر قوف ةديرجلا عضو دقو حاتفلادبع
 .هيسود قوف بكنم وهو ميهاربا ىدنفأ ديرف ىري نأ عيطتسيو ..اهيف أرقي
 نم ةعطق جرخيو ءصرح ىف هبتكم جرد حتفي مث ,هيتفش نيب ماقرألا ددري
 عيطتسقو .ةةالمو نم ادا جملا لق عيت هسق لق اهيدكم عالاخلا
 يشمتو ندسلالا هيدي قلاكلا نوع هللا ونه تاسرف تاقشألا يردوا
 هناك لزج تفي قهر :اطخشسو ة دقه نارطقت قيتلا] ةيتيعو..ةيعبشم وعلا
 . .اهيف كرتشي وأ اهريثي ةقانخ نع ثحبي
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 مهاري حبصأ مهتايصخشو مهتاكرح سردو مهظحال ام لوط نم هنإ
 .هلايكي

 هيلإ مهسوؤر هؤالمز عفرو ,هبتكم قوف باتكلاو ةديرجلاب دمحأ ىقلاو
 طابر :ةديدج ةلدب ..اديدج اًئيش موي لك ىف هنم نورظتني مهنأك نيعلطتم
 اودر نأ دعب هيلإ نورظني اولظو ..اديدج اربخ ..ةديدج ةكرح ..ديدج قنع
 ءاديدج اًئيش هيف اودجي مل امدنع مث :ةجذاس ةفهل مهنويع ىفو ؛هتيحت
 ..مهلاح ىلإ اوداعو :مهسوؤر اوسكن

 قوف هينيع عضوو ..همامأ اهرشنو .هينيع مامأ ةديرجلا دمحأ حتفو

 ىوطي داع ؛عطتسي مل امدنع مث .هأرقي اميف هلقع زكري نأ الواحم اهروطس
 ناك ..ًاضيأ عطتسي مل هنكلو ..هيف أرقي نأ لواحو ..باتكلا حتفو ..ةديرجلا

 هنأ رخآ موي ىأ نم رثكأ ةفيظولا هذه ىفو ءبتكملا اذه ىف هدوجو لقثب سحي
 نأ عيطتسي ال هنكلو ءدان ىف وهو ىأ هتيب ىف ىهو هتفيظو ىسني نأ عيطتسي
 همامأو ءريقحلا بتكملا اذه ىلع سلاج «ةرازولا ىف وهو اهلهاجتي وأ اهاسانتي
 .نبجلاو قافنلا نم جايس ءارو هيلع مهدقح نورتسي نيذلا ءالمزلا ءالؤه

 ةرادإ ىف هبتكم ىلإ سلج املك اهشقاني امك هسفن شقاني ذخأو
 ..ةرازولا ليكو هلاخ ةبغر ىلع ءانب بتكملا اذه ىلع سلاج هنإ ..تاشاعملا
 ىف هنيعي نأ فاخ هنأل ,ةفيظولا هذه وأ ءبتكملا اذه هل راتخا دق هلاخو
 ..ريهطتلا ةنجل ىلإ مدقيو ءهذوفن لالغتساب مهتيف ةيسيئرلا تارادإلا ىدحا
 هنأك ..سانلا نيعأ نع هيفخي ىتح تاشاعملا ةرادإ ىف هلاخ هنيع دقل
 نكلو ..ةلاخ ةبغرل ملستسا دقو ..اهيلع بقاعي نأ ىشخي :ةميرج ىفخي
 ىف ةأبخم ةميرج هسفن اربتعم لظي ىتم ىلإ ..املستسم لظي ىتم ىلإ
 ..تاشاعملا ةرادإ

 سيل ..ليقتسيس هنإ ..هينيع ىف تارظنلا تدتحاو « دمحأ .هجو مهجتو

 .ةراهنملا هتيسفنو .هتمارك ذقني نأ دارأ اذإ .ةلاقتسالا ىوس همامأ

 اولظو ءنيعلطتم هيلإ مهسوؤر هؤالمز عفرف ..فنع ىف هبتكم جرد حتفو
 نم جرخأو .همامأ اهعضو ءءاضيب ةقرو جردلا نم جرخأ ىتح هيلإ نيعلطتم
 ..ركفي أديو ةقرولا قوف ملقلا فرط عضو مث ..ربحلا ملقلا هترتس بيج
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 ةرخاس تاماستبا مههافش نييو ءرخآلا ىلإ مهنم لك هّوالمز تفلتو

 .ايمارغ اباطخ بتكيس هنأ دبال ..ةتماص
 : دمحأ بتكو

 .تاشاعملا ةرادإ ماع ريدم مرتحملا ديسلا»
 دجأ ال ىنأل ارظنو ,ىتفيظو ىف ام لمعب موقأ ال ىنأل ارظن ةيحتلا دعب»
 اميو ؛ىل هعفدت ىذلا بترملا ريظن ةلودلل همدقأ نأ عيطتسأ ام ىسفن ىف
 تزع // ديسلا ىلاخل ةلماجم الإ نكي مل ىتفيظو ىف ىنييعت نأ رعشأ ىنأ
 «..و ىتلاقتسا لوبق وجرأف ..ةرازولا ليكو ىجار

 ؛هراكفأب هانيع تبرطضاو .هيبجاح نيب ام دقعو ..ةباتكلا نع فقوتو
 ٠ ..ةقرولا قوف لازي ال ملقلا نسو

 عضوو ..هعسلي ءىش نم صلختي هنأك هعباصأ نيب نم ملقلا ىقلأ مث
 اهمدقي ةلاقتسا ىف هسفن مهتي اذامل ..هراكفأ ىف درطتساو ,هفك قوف هسأر
 طبضي نأ بجي ؟هتبيخب افارتعا بتكي اذامل ؟هلاخ مهتي اذامل ؟ةموكحلل

 .اروقو القاع هتلاقتسا ىف ودبي نأو ..هباصعأ
 شرهي وهو ءاهبتك ىتلا ةلاقتسالا روطس أرقي داعو .هسأر عفرو

 دادزا اهأرق املكو ..ةثلاثو ..ةيناث ةرم اهأرق مث ..هدخ قوف هعباصأب

 ديري وهو ..اهلك ةموكحللو .هلاخلو .هسيئرل ةعفص ةباثمب اهنإ ..اهب اعانتقا
 قلطي هنأك سحي ..مهعفصي وهو ةحارلاب سحي هنإ ..ءالؤه لك عفصي نأ

 : .هردص ىف اسيبح اناخد

 ,ةأجف مث ..اهعقويو ةلاقتسالا روطس لمكي نأب مهيو ملقلاب كسمي داعو
 اهقزمي ذخأو ؛ةقرولاب كسمأو ,ملقلاب ىقلأ ءادحاو افرح بتكي نأ لبقو
 عمج مث ..رغصأ اعطق اهقزمي داعو ..فتكي مل مث ..ةريغص اعطق

 ىلإ هينيع عفرو ؟اهب ىقلي نيأ راتحاو هدي فك ىف ةقزمملا تاصاصقلا
 مهنويعب هانيع تمدطصاف ..هبقري مهنم دحأ نوكي نأ ىشخي هنأك هئالمز

 ىطغي نأ لواحي ءاهلب ةماستبا مستباو :كبتراف ..هيلإ نوعلطتي مهو اعيمج
 مامتهالا نولعتفي اوداعو .هنع مهراصبأ هؤالمز ضغو ..هكابترا اهب
 ,هبناج ىلإ ةقزمملا تاصاصقلا لمحت ىتلا هدي دمحأ طقسأو ..مهلامعأب
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 بيج ىف تاصاصقلا سد .ةعرسب «مث ..هبتكم ءارو هئالمز نع اهيفخي هنأك

 .هترتس
 ..مدت مل هتحار نكلو ..حايترا ىف دهنتو ء.هدعقم دنسم ىلع هرهظ حارأو

 هنهذ درشو ءاليوط ركفو هتلاقتسا اهب بتكي ةديدج ةغيص ىف ركفي داع
 توهقو < ةريزهلا يدان ىلإ هلايبخ ئرجو ..ةليش ةنكل ىلإ ةريعفت ءانكا
 ىف هريكفت رصحيل اريبك ادهج لذبي أدبو ..و ..حودمم ةقيقش ةروص همامأ
 كسمأو ..رخآ قرو خرف جرخأو هبتكم جرد حتفو ..ةلاقتسالا عوضوم

 : بتكي أديو ..ملقلا قوف هلك هلقثب ىقلي هنأك هبتكم قوف ىنحناو ,ملقلاب
 .تاشاعملا ةرادإ ماع ريدم مرتحملا ديسلا»

 هن اوامفتواب سلاقتسا لوس حرا :ةيحقلا نحر
 ليقعسي اذاسملا اعقاب هانيخ تيرطبخاو ..ةقرولا قوق هملق ققوتو

 نع ثحبي روديس ..اًئيش لعفي نل هنإ ؟ليقتسي نأ دعب لعفي اذامو ؟نآلا
 همأ تارظنل ضرعتيسو ..هتفيظو ىف نيعي نأ لبق لعفي ناك امك هسفن
 .لجار تيقب تنأ دمحأ اي » ةيناث ةرم هلاخ هل لوقيسو ..ةعاتلملا ةلئاستملا
 ..المع دجي نأ راظتنا ىف اهلك ةلئاعلا شيعتسو ..«لغتشي مزال لجارلاو

 نم ربكأ ًاباذع ..بذعتيسو ..مهتاحيملتو ,مهتاسمهو ,مهنويعب هنوقحاليس
 ىلإ هتفيظو ىف ىقبي نأ هل ريخلا نمو ..تاشاعملا ةرادإ ىف هتفيظوب هباذع
 قيربلا اذه رس فشتكي نأ ىلإ ..همسفن فشتكي نأ ىلإ ..رخآ المع دجي نأ

 .قيمع مجنم ىف .ساملا نم ةعطق قيرب هنأك ؛هسفن لخاد ىف حملي ىذلا

 .هعباصأ نيب نم ملقلا ىقلأ .هسفن لفاغي هنأك «ةيئاجف ةكرح ىفو

 «ددرت اليو ..ةريغص اعطق اهقزمي ذخأو «بتكملا قوف نم ةقرولا بذجو
 ءافقاو ضفتنا مث ..هترتس بيج ىف اهسدو هفك ىف تاصاصقلا عمج

 : هءالمز ىيحي ىرخألا هدي عفرو .هديب هباتك لمحو
 .ةعامج اي هأب وكيلع ومالسلا -
 دقح ىف هيلإ نورظني مهو ءدوربلا هوسكي توص ىف ءالمزلا حاصو

 : ملستسم

 هللا ديرو مالا مكيلظوب#,
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 هللادبع تاحرف هليمز توص عمس .هيلإ لصي نأ لبقو «بابلا وحن اطخو
 : رخاس طخس ىف لوقي :قلاخلا دبع

 !كتاكرب نم انلعجا مهللا ..كيلع لالح ..هيبلا ةداعس اي ةمالسلا عم -

 تداكو هسأر ىلإ تقفدت دق اهلك هءامد نأ سحأو ..دمحأ فقوو

 مث ؛هترظن بهلي بضغلاو ءتاحرف هليمز ىلإ رادتساو .هينيع نم بكسنت
 : شعتري ىهو ةدح ىف لاقو هبتكم مامأ فقوو هيلإ ىشم

 ..حئاوللا فلاخاب ىنا فراع انأو داعيملا لبق لزناب انأ ..عمسا -

 انحأ دفرتنو اياعم لزنت موقت كترضح ردقت ..ىتفيظو نم دفرتأ نكميو
 ىف مدقت ردقت ةموكحلا حلاصم ىلع ىوق رويغ تنك اذإو ..اوس نينتالا

 هاتفشو هل لاقو ,.هدعقم ىف عجارتو ,تاحرف هجو رارفصا دتشأو

 : هناسل قوف قزمتت هتاملكو ناشعترت
 ارو نمر ءالاطذلا غاقو..نزهاب كنك. ناك هذا .«لبصا :قدصق مد

 نع اديعب هنودشيو ءهرهظ ىلع نوتيري اوذخاو دمحاب اوطاحأو ؛مهبتاكم
 : : ميهاربا ىدنفا ديرف لاقو ..تاحرف بتكم

 .هيب دمحأ اي لعزت قح شكلام -
 : حاتفلادبع ىنويسب ذاتسالا لاقو
 .ىديس اي رزهيب ناك ..دمحا ذاتسا اي ءالمز انلك انحا هد -

 : ىمهف ميظعلادبع ذاتسالا لاقو
 . انيلع كقح .دمحأ ديس اي هأب صالخ -

 ةبسانم اودجو مهنأك ءدمحأ ىفتك قوف مهفكا نيعضاو ءالمزلا لظو

 .ىلاغلا هتلدج شامت (وسسضتخيو هب اؤكربتيل
 ,هئالمز فكأ نيب نم هسفن عزن مث ءراقتحا ىف تاحرف ىلإ دمحأ رظنو

 ..هينيع نم قفدتي لازي ال بضغلاو « ملكتي نأ نود ةفرغلا نم جرخو
 ىعاسلا ىرجو :هيضغع ىف انيثات لاؤي آل وهو ةرازؤلا ءانغ نلإ لزتو

 عضوو ..شيشقبلا طقتليو همامأ ىنحنيل داعو ..ةرجأ ةرايس هل ىعدتسيل
 دل

 مالا ابا هب ا دج .سمشلا ءىفطت دال لقا



 * قئاسلا ىف حاتمو» ةزاييسلا يف هنقت خا
 .نطسسا اذ ةزيزجلا ىداتح
 هنأ ةلئازي ادي نيكفلا نأ نكي فما اديز>. ةراجنلا كرام

 جهوك هتحرفو هبضغ نإ ..هتحرف الو ..اليوط هبضغ لمتحي نأ عيطتسي ال
 ىذلا هثحيو :؛هتريحو ؛هددرت وه هسفن ىف ىقبي امو ءاعيرس ىفتخي «قربلا
 .هديري ام ةقيقح نع ىهتني ال

 نأ عيطتسي ال دمحأ حبصأو «لينلا رصق ىريوك ىلإ ةرايسلا تلصوو
 ءاعيرس ىفتخي «قربلا جهوك هتحرفو هبضغ نإ هتحرف الو ..هبضغب كسمتي
 ام ةقيقح نع ىهتني ال ىذلا هثحيو ؛هتريحو ءهددرت وه هسفن ىف ىقبي امو

 3 .ديري

 نأ عيطتسي ال دمحأ حبصأو «لينلا رصق ىريوك ىلإ ةرايسلا تلصوو
 هنإ لب ءبضغلا ىلإ هوعدي اببس كانه نأب اعنتقم دعي مل ..هبضغب كسمتي
 اذإر هنلع مح اذإ نذعلا هل تاحوف نا :.تاتكرف هليمز نع في ادب
 تاحرفف ..امس رطقت ىتلا تاملكلا هذهيب هدقح نع ربعي نأ لواح

 لبق هبتكم رداغي نأ الو :ةعاسلا ىلع عيقوتلا نم هسفن ىفعي نأ عيطتسي ال
 ليكو تخأ نبا سيل تاحرف نآل ..وه لعفي امك نيفظوملا فارصنأ دعوم

 .شيعيل هبترم ىلإ ةجاح ىف تاحرف نألو «ةرازولا
 .هل رذتعيل دوعي نأ ىنمتو ءتاحرف هجو ىف راث هنأل مدنلاب دمحأ سحأو
 ىدان ىلإ هب ةهجتم ةرايسلا تلظو ..دوعيل اًئيش لعفي مل هنكلو

 | .ةريزجلا
 دق ههجو تامسق نأب دمحأ رعشو «ىدانلا نم ةرايسلا تبرتقاو

 رهظمب كسمتتي نأ ديري هنكلو ..مستبي داكي هنأو ,تطسبناو ..تحاترا

 :ناذقعم ةايكناح :ينضاع نيوذكم ةففوو ىدانلا لخش نأ :فزينيسكنلا
 .:غاتلا انيروةريهش عاما رهظملا اذهنيثي انييرف: نانلا ناقلطت ةاتينعو
 .امبرو ..هبضغ رس نع ةلأستل هيلإ تءاج اميرو ءاهبلق

 ..ايعيبط نك ..ةينايبصلا راكفألا هذه ام» : الئاق هسفن دمحأ ثداحو
 .« ةليزهلا تاكرحلا هذه لثم لعتفت ال
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 ههجو وسكي أدب دق ناك .مالكلا اذه هسفنل لوقي وهو هنإف كلذ مغرو

 .بضغلا رهاظمب
 :تارظنلا داح :نيبجاحلا دقعم :نيتفشلا مومزم وهو ىدانلا لخدو

 .هيدل زيزع ةزانج عييشت نم.ىأ .ةكرعم نم هوتل ءاج هنأك ..هجولا مراص
 همامأ رظنو ؛هتفداص ةدئام برقأ ىلع سلج .هلوح هينيع ريدي نأ نودو

 .روطسلا عبتت لواحي نأ نود هيف رظنو هباتك متف مث ,ةهرب
 ؟اهبلق عاتلا لهو هبضغ تأر لهو ؛ةريهش هتأر له
 رس نع نهعم لءاستت امبر ..نآلا هنع اهتاقيدص ثداحت اهنأ دبال

 ..ةفهل اهينيع ىفو .هبضغ
 ؟هفلخ ..هراسي ىلع ..هنيمي ىلع ..ىرت اي سلجت نيأ
 افك اهديدي نا ىلع ةزجن ال هيفتك قوف ةئاطتم ةسارو اسلاج لظو

 انج ىف' هيلع ليمتو :هدلا نتاتنس ننال اهنا نيصت ةلايخإو ةرييدش نع
 .هيضغ رس نع هلأستل

 سا نع عشتي هلاوخ ادبو . هدفي ند لالا قئاقد ..قئاقدلا ترمو

 لايخل داقنا هنأ ةيادبلا ذنم ملعي هنإ ..ىتأت نل اهنأ ملعي ىهو ..ىتأت نل اهنإ
 قف سظحف :لبملا هععمي نأ عيطتسوال رجا ناشنا لايخ :نتايمص
 .لبجلا هيلإ لزني نأ راظتنا

 نع اثحاب ددرت ىف هينيعب للستي أديو ء.بضغلا عانق نم ههجو حارأو
 اقهي راهو انيمي هسار لك اذا, :ةأارحت دادزاف ةلفري ملو ..ةريهش
 ..انه تسيل اهنإ ..اهري ملو ..اهنع

 .حاتراو
 حايترا . .يدادلا ىف تسيل اهنأ دكأت امدنع بيجع ىسفن حايتراب رعش

 .لجأت دق ناحتمالا دعوم نأ فشتكي امدنع ذيملتلا

 ءفدب سحأو ءدعقملا دنسم قوف هرهظ حازأو ؛همامأ هيقاس دمو

 هينيع ريدي ذخأو هيدي نيب باتكلا ىطو ؛.هدسج قوف بكسنت ىهو سمشلا
 ةسارد ةياوه ..هتياوه سراميو .هب طيحت ىتلا هوجولا قوف ةيرحب
 :هوجولا ةءازقو ءتايصخشلا
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 ةريغص ةديس اهنإ ..ىسوس ىلإ ةسلخ رظني وهو هردص ىف مستباو
 نأ الإ: كرمي الانإ:.ةينسوا :ةزيهتت وا داكس هما ناك امير .ةلينخ
 هةريتشع ةيناثلا ةغاسلا نق جوي لك يداتلا ىلإ نكات وهو ويموت: انهما
 لاجرلا هوجو ىف ماستبالا ةياوه ..ةبيجع.ةياوه سرامتل ةديحو سلجتو
 نوقلتي نابشو لاجر اهلتحي دئاوملا نم ةقلح امئاد اهب طيحيو ..نابشلاو
 :انهنم نوسليم امدتعو «حاسقنالا نم رثكأ مهنيظعت ال اهتكلو اهتاباستبا
 ءالؤه سأييو ..اهتاماستبال ددج نئابز ..مهريغ ىتأيو ءاهلوح نم نوضفني
 اهنع اوفرع نأ دعب ءلقت نئابزلا دوفو تأدب دقو ..مهريغ ىتأيو ..اضيأ
 اقوس تحتف اهنأل امير ءىدانلا ىلع اهددرت نم للقت ىه تأديو ..اهتياوه

 .رخآ دان ىف اهتاماستبال رخآ
 رتفت ال اهتاماستيا نإ ..رظنلا اهيلإ سلتخي لازي ال ىهو دمحأ بجعتو

 ..ةراوهو ءارخا لقا الو يرخألا نم اعاستا لقا ةناستنا اهكيمدسنلا ادن
 رانلا تلعشأ ةماستبا ..تاماستبالا هذه نم ةدحاو ىف ةرم وه عدخ دقو

 أدبو ..هرصب اهنع ضغف اهيلع وقي ملو .ءهلايخ تقلطأو هدسجو هسأر ىف
 دحاق: اهتياوه فشتكا نأ ىلإ . :ىرخا ةرم اهيلإ زظني نأ مه املك درت
 امير ءلاجرلا بيذعتب ذذلتت ةضيرم تناك امير ..اهتيسفن للحي نأ لواحي
 ىرت نأ لواحت تذخأف .هب سحي الو اهلامج ىرطي ال لجرل ةجوز تناك
 .نيرخآلا ىلع اهلامج ريثأت

 تو ايي[ تقم يقل | ةسسلاو ين يوخلا ةنئاه لا هركمج دمحأ لقنو
 ديزتال ةحوزلاو تلقألا لعد ةيصمخلاو ةكفماكلا نفعرذلا .ةعيزو
 ىف ىلاغتو ءاهلامجب سحت ىهو ..ادج ةليمج ..ةليمج ..نيثالثلا ىلع
 «فنع ىف اهدسج مضي اهيوث ..سيبابدب ةدودشم امئاد اهنإ .هب ءانتعالا

 دمحأ قحتلا نأ ذنمو ..صرحب ةموسرم اهتاماستباو :ةقيض اهتاوطخو
 (فيعم ناكيأ كذحي مل ..ةجوزلاو جوزلا .:اعم امئاد انهازي وهو ئداتلاب
 تح الو بوحأ عم ةيححلا الذات نأ تدحي مل ليد :ةازما لو لجر ال :هنلاث
 نع ايتقكسا نأ دش ىلإ ةنافتسلا امهيركفلب له دحر امهدكأ ىاوا
 .مهلك سانلا
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 خب اميكاك نيكفيشرلا هنكشش اروح ضوزلا هكر ىف ةينوخ دمع قو
 ..ةقيلح اهنأ مغر ةليقث نقذ نم ءارضخ ةعقر قوف ضاعتمالا مسري سوقم
 نأ نكمي ال ..ال ..و ..ىبهذ راطا تاذ ةراظن فلخ نيتيساق نيتقيض نينيكو
 رويغ جوز هذإ ..ةليمج ةجوز .دعسي نأ هنكمي الو ءاديعس جاوزلا اذه نوكي
 نم اهمرحف ..اهيلع هقلطأ نأ دح ىلإ هباذع غلبو ..هتجوز لامجب بذعم
 نفو :ةيلاغلا نايثلا هذه اهسكوعن نأ لواكف . .سانلا نم اهمرح ..ايندلا
 لعفت اذام ىردي نمو ..راهنلا لالخ ىتح اهب نيزتت ىتلا تارهوجملا
 .ىردي نم ؟ةجوزلا

 يقلق ظسو قياسا ةزينالا انينإ رشا ةدقام ىلإ دمحلا تفكلاو
 ..ىطارقتسرأ اهفنأو « عوفرم اهسأر ..ةريمأك ودبت نأ لواحت لازت ال اهنإ
 دقل:..ريبك قرفلا نإ .:سمآلا :ديعت نأ ادبا غيطتست نل اهنإ ::لمآ آل نكلو
 ..ةلشلا باكر ىف ويتست نآلا نهو اهياكر ىف نيم سمألاب ةلشلا تناك
 قوفو :ةرسكنم ةرظن اهينيع ىفو ..اهيلع نوقفني مهنإ ..ةرطضم اهنإ
 ىوريو «ةلشلا ىلسي نأ هتمهم اهبناجب اهجوزو ..ةعونصم ةماستبا اهيتفش
 هنإ ..«ىدوم» سلجي ةريمألا راسي ىلعو ..تالفحلا مهل دعيو :تاكنلا مهل
 نيعيرألا ىف لجر هنإ ..«ىدوم» همسأا هفرعي ام لك ءالماك همسا فرعي ال

 كرتيو .ءالطلا نم ةتهاب ةقبطب هيتفش غبصي :نيبجاحلا فودنم ءهرمع نم

 ,رمحأ ا عي هق ىدتريو ..هنيبج قوف ىلدتت رفصألا هرعش نم ةلصخ
 لير ةنئاملا قنا رن ىلعو ور: ةنمف ةلساقب ةعضتتم وو افرك ا اكو
 ةييثلا لبق ناك دقل نبك هفئاو :قانظلغ ءاكفش «ةجولا رفق ربك
 نايك نم نآلا فو :كاذلاب ةريمألا هذهزدعل اريتزكس ءارمآلا دعأل اريفركس
 ماقتنالا ىلوتيو ..اهجوزو ةريمألا ىلع قافنالا ىلوتيو ءلامعألا لاجر
 هلو يلع اهيف: لست ةريمألا تناك ىحلا:ءايألا نم ءاقتنالا :انمهدم
 ميلش»:الإ ةيداتعالاو ب انيماسا ندم وهو هاف الإ ةنفبعرت الوب ايدام
 همسا نإ . .اهبلك هب ىدانت ةرافص ىف خفنت اهنأك اهفنأ فرط نم «ىدنفا

 امك ءاهتاماستبا هيلع شرتل اهمامأ عوفرم ههجوو «ىريش» و «ميلس» نآلا
 نآلا هنإ ..اهجوز ديسو ..اهديس نآلا هنإ ..اينولوكلا ءام هيلع قالحلا شري
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 .سولفلا هنإ ..هللا هنإ ..ةايحلاب اهدمت ىتلا ةوقلا

 : ةعئام ةثونأ ىف لوقي وهو ىدوم توص دمحأ عمسو

 .هدك شبحاام انأ ..ال ..هيب ميلس اي كيلع صخأ ..هوأ -

 ةريبك ةماستباب ضاعتمالا حسم مث . .اضاعتما هيتفش دمحأ بّلقو

 هنإ ..تاريغصلا تاقلطملا ن نم ةلش اهيلع سلجت ةدئام ىلإ تفتلا امدنع

 ةصاخ ةغل نثدحتي نهنأ هيلإ ليخي لب ءنهب ةصاخ ايند تاقلطملل نأ سحي

 .تانيلا الو تاجوزتملا اهمهفت ال

 ,دقلا ناتريغص ناتليمج ناتقيقش فقت ةحابسلا ضوح بناجيو

 دمحم رينويلملا اتميرك امهنإ ..ةرشع ةعباسلا ىلع امهربكأ رمع ديزي ال

 ءارينويلم لازي الو ةندفألا فالآ ةروثلا هنم تذخأ قيرع رينويلم ..ديدش

 امهو ..ىبنجألا ىسايسلا كلسلا ءانبأ نم قيشع نيتقيقشلا نم لكلو

 مامأ هلبقت داكتو هقنعب قلعتتو ءاهقيقش ىلع ليمت امهنم الك نإ «ناتئيرج
 «رينويلم اتنب امهنأل الو :ناتئيرج امهنأل ال ءامهآر املك ظاتغي وهو ..سانلا

 هنإ ..تاجاوخلا نم ..بناجألا دالوأ نم امهقاشع امئاد ناراتخي امهنأل لب

 ةزيقح ةليمحت ةعلطق .دتطو نم ةعطق نواحي بناجالا ناك ني
 ىأرو ,ةحايبسلا مامح نم ىرخألا ةيحانلا ىلإ هينيع دمحأ قلطأو

 ..ةريهش هيف هريثت امع فلتخي ءائيش هيف ريثت ةاتفلا هذه نإ . .«نيمرج»

 ديري هنأك اهآر املك سحب هنكلو ...همارتحا ريثت الو ؛هفطاوع ريثت ال اهنإ

 نأ عيطتسي هنأ هيلإ ليخي ىتح مجحلا ةريغص ةاتف اهنإ ..اهلكأي نأ
 :قينرلا اهرضخت نيذم لج قيمانتت اهيف نبش لكو...هيبح ىف اهعجي
 هلك اههجو ألمت ىتلا اهتماستباو «ناتذيذللا اهاتفشو .دهانلا اهردصو

 فرعي ال وهو . .ىرقبع روبص نانف هعنص عنصلا قي قيقد لاثمت اهنأك

 اهنأ ردق دقو ..ةينانوي وأ ,:ةيسنرف وأ ,ةيلاطيا تناك ام .اهتيسنج

 اهنأك ءريست اهآر امدنع هنكلو ..اهرمع نم ةرشع ةعبارلا زواجتت ال

 ةسداسلا ىلإ اهرمع عفر ..باسحب زتهت اهنم ةعطق لك ..ءايزأ ةضراع

 ..ىكسيولا نم اسأك برشتو ةراجيس نخدت اهآر امدنع ءرعذ مث ..ةرشع

 ..نكمي ال ..نسلا هذه ىف لازت ال ىهو دحلا اذه ىلإ ةاتف لصت نأ نكمي ال
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 الإ اهنم ءىش هيفكي نل ..اهلكأي نأ ديري هنأب سحي لازي ال وهف كلذ مغرو
 !!اهلكأي نأ

 هنانسا حارا مث ..محللا نم ةعطق غضمي هنأك هنانسأ ىلع دمحأ طغضو

 نع فشكت ةريصق تانولطنب نيدتري تانبلا نم برس همامأ نم رم امدنع

 بوس نهتم لك دي ىفو::نهدوبهن قلطت م اضيب ناصمقو نهناقيس
 ,ةيدانو «ىنمو ؛ةفيرش ..نهءامسأ فرعي ..نهفرعي هنإ ..«تكار شاوكسالل»

 غارفلا ءلم ..غارفلا ءلم ةلكشم اهنإ ..ةديحولا نهتلكشم فرعيو ..ةليهسو

 ةضاتاوطتنالاو :نققلاو عفا جلاو :شاوكتسالاو :ىيكوولاو :نيتتلاب
 .فده كانه سيل ..غارفلا ءلم طقف ..غارفلا ءلم تاودأ اهلكو ..نابشلاو
 الو ..ملألا الو ..دعب عومدلا فرعت مل ةباشلا ةرضنلا نههوجو ..ةريح الو

 بعلم ىف نحرمي امك اهيف نحرمي ؛ةلهس ؛ةحطسم نهتايح نإ ..مدنلا
 بجحي بابض الو :ةدودسم عراوش الو :تاينحنم اهيف سيل ..ىكوهلا
 نمو «نهنم برتقي نم لك ىلع ضيفت نهتداعسو ,تاديعس نهنإ ..سمشلا
 قوق نهعس قلطني نأ نهملإ مضني نآ' ديري هنأ دمصأ ساو «نهيلإ نظني
 ةثيربلا تاكمسشلا نم ةحنجأ ىلع نهعم نييطي نآ ةصطسنلا ضرآلا
 مأو بأ هل نوكي نأ ..هرمع نمو .«هتايلوئسم نم ررحتي نأ ؛:ةصلاخلا
 .ةداعسلل هناكرتيو ءمومهلا هنع نالمحي

 ءاديحو هنكرت نهنأب سحأو ءدمحأ ىنيع مامأ نم تانبلا برس ىفتخاو
 اهنإ ..هلوح نم هوجولا ةءارق ىف درطتسي نأ لواح مث ..اسئاب ءاعئاض
 هئاكذ لك اهيف عضي ةياوه ىهو ..هسفن نع هلغشت نأ عيطتست ىتلا ةياوهلا
 امئاد هينذأ حتفيو . .هب رمي هجو لكل ةصق فلؤي نأ لواحي ذإ هلايخ لكو

 رخآ طخ عضو ىلع هنيعي ىتح ءهوجولا هذه دحأ نع اربخ وأ ًامسا ظقتليل

 .هل اهمسري ىتلا ةروصلا ىف
 ,هبلغت تأدب هسفن نإ ؛هتياوه ىف درطتسي نأ عيطتسي دعي مل هنكلو

 .هلكاشم هيلع قلطت تأديو

 ءرصقلا ىلإ ليمأ باش ..بابلا نم الخاد ىريخ تحدم هقيدص حملو

 ةسماخلا ىف ناك نإو «نيثالثلا ىف ىدبي ءمساب ههجوو «ناتطيشن هانيع
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 هينيعب دمحأ هعبتتو ..قاروألاب ةخفتنم ةيدلج ةبيقح هدي ىفو «نيثالثلاو
 نم لك ىيحي تفلت مث ؛اهقوف هتبيقح عضوو دئاوملا ىدحا ىلإ سلج ىتح
 هنإ ..تحدمب بجعم دمحأ نإ ..هل مستبي هلوح نم لكو ؛ةرارح ىف هلوح
 ىدانلا ىف هفرع دقو ..ىسفنلا ءافصلاو .ءاكذلاو ,حاجنلا لاثم هرظن ىف
 دمحأ هبلغو ..رورغ الو هابت نود هادحتف ءجنرطشلا ةرم بعلي ناك امدنع
 هنأ سحي هكرت :هسفن راصتنالا اذه ىضرأو ..هيلع رصتنأ ..جنرطشلا ىف
 .هتقادص ىلع لبقأو هبحأف ..حاجنلاو ءاكذلا نم دحاو ىوتسم ىف تحدمو

 ىف دجي نأ عيطتسي هلعل ..ثحدم ىلإ اهجتم هدعقم ىلع نم دمحأ ماقو

 ,هيأر نع لدع هيلإ لصي نأ لبق هنكلو ..هسفن نع هيهلي ام هحرمو هتقادص
 بعالم ىلإ اهجتم ؛ةحابسلا مامح ىلع ةلطملا ةفرشلا نم اجراخ راسو
 هاديو ..رضخألا ريرحلا دئاسو قوف ..شيشحلا قوف هيمدقب اطخو ..ىدانلا
 أديو ..هئاذح زوب قوف هانيعو ..هردص قوف ةاقلم هسأرو ..هنولطنب ىبيج ىف

 دحاو طيخ هل سيلو ..رخآ الو لوأ هل سيل اثيدح ..ىهتني ال اثيدح هسفن عم
 ..ةعدفضلاك ..ةدارجلاك ءعوضوم ىلإ عوضوم نم زفقي امنإ .هطبري
 نيب رودي ثيدح ..هب هل نأش ال ثيدح هنأك ثيدحلا اذهل دمحأ ملستساو
 ..امهفرعي ال .نينثأ

 داكيو ؛همامأ نيتبصتنم نيقاس :نيتسكنملا هينيع لالخ نم حمل ةأجفو

 نيفوفلم رون نم ناعاعش امهنأك «نيتقيقد نيتقينأ نيقاس ..امهب مدطصي
 ..هسأر عفرو ..ناكرحتت ال نيقاس ..ريرح نم بروج ىف

 لاهاي
 .:ةريهش
 هلوح فرت اهسافنأو ..ههجوب قصتلي داكي اههجو ..همامأ ةفقاو

 نتهتو .نامستبت اهاتفشو ..نامستبت اهانيعو ..ةرطعملا تاشارفلاك
 ..ناشعترتف ءامهنيب ةماسقبالا

 بهلتو ههجو ىلإ دعاصتت هئامدب سحأ ..هكابتراب سحأو ..كبتراو
 ..اضيأ هينذأو :ةرزجلاك رمحأ حبصأ دق نآلا ههجو نول نأ فرعو ..هينذأ
 ناس ةقروخ ىق تانم طبدضو جز .هكابترا مواقي نأ بجي هنأ فرعي ناكو
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صرف هيطعت ةريهش نأ فرعي هنإ ..هحضفتو ههجو قوف لطت ال
 .. اهثداحيل ة

 وطخي نأ بجيو «ىلوألا ةوطخلا هوحن تطخ دقل ..اهزهتني نأ بجي ةصرف

 لوقي نأو ءاهتماستبا نم ربكأ ةماستبا مستبي نأ بجي ..ةيناثلا اهيلإ

 تناك امير ..ةفدص درجم اهب همادطصا ناك امبر ؛يردي نم نكلو
 ةفهل ىدبأ ىل امبر ..هقيرط ىف اهفوقول راذتعا ةماستبا درجم اهتماستبا
 ىدانلا نابش نم ادحاو هتنظو ءالطعتم هتربتعاو , ترقتحا ءاهتثداحم ىلع

 .تانبلا فلخ نورجي نيذلا ءاعقرلا
 ..هكابترا دتشاو
 ..اضيأ هانذأو ..ةرزجلاك رمحأ لازي ال ههجوو

 مل امدنعو ..لواست ىف اهينيع هيلإ تعفرو ؛ةريهش ةماستبا تقاضو

 .هنع ةدعتبم تراسو «هنع تفرحناو ..اهينيع سأيلا الم ..اباوج هنم عمست

 مل هتحيص نكلو ..ةريهش ..ةموتكم ةحيص هقلح ىفو ءاهفلخ رادتساو

 ىف تلاقو ءاههجوب هل ترادتسا ةأجف مث ,تاوطخ عضب ةريهش تراسو

 :ةريغص ةفاسم هنييو اهنييو ةدح

 ..هيإ زياع -
 .هسفن ىلإ هعبصأب ريشي ىهو لاقو ءءاهلب ةماستبا هيتفش قوف تفاطو

 :اهتدح تدادزا دقو ةريهش تلاقو

 امل نيدعيو ءنيرهش ىل صبت دعقت كنإ لوقعم شم وه ام ..تنأ هويأ -

 ..ةملك الو شملكتت ام لباقتن

 برتقيل هيمدق لقني نأ عاطتساو .هيتفش قوف دمحأ ةماستبا تدرطتساو
 :هلاب ىلع هل ترطخ ةملك لوأب فذقي هنأك ءركفي نأ نود لاقو ةوطخ اهنم

 .. و ..دمحأ انأ ءيسفن كل مدقأ ىل ىحمسا -
 :اهتدح فلغت اهتماستبا تأدب دقو هتعطاقو
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 ..ىدهز دمحأ كمسا .. هفراع -

 :هيتفش قوف رقتست هتماستباو لاق
 ..فراع نامك انأو -

 :رسي ىف باسني اهتوصو .ههجو قوف ناشعترت اهانيعو تلاق
 ؟هيإ فراع -

 : لاق

 ..ةريهن هعسأ نإ فراس
 :نزتم لالد ىف تلاق

 ..ننفي ةدهورلو اح
 :اهماحدزا فخي ههجو قوف ءامدلا تأدب دقو لاق

 .. سب -

 :ةكحاض تلاق

 ..كيلع هيافك -

 :هتامولعمب ىهابتي هنأك لاق

 ..تشوش :كمسا نأ نامك فرعأو -

 :ةلئاق تكحضو

 .اايلاطب لك نع فردت نقإ عد وماي -
 ..هتماستباب ايفتكم تكسو
 ..هثيدح اديب ىتم هلا اهناك ,هيلإ ةعلاطتم تنكسو
 توص ىف لاق ..هئاذح زوب قوف هينيع ىقلي داع دقو ةرتف دعب لاقو

 :كبتري ال ىتح اهدوجو لهاجتي هنأك ضيفخ
 قوقاح كلراقاش امو :تاؤآ قياقتتح وكفار انور: كاقشلاع موي نمااثإ د

 ..هيا كل لوقا فراغ شم هسل امنإ ءانلباقتا تقولدو ..هيآ كل
 :تلاقو اهنبا ىلع قفشت مأ اهنأك ,هنم ربكأ اهنأك نانح ىف هيلإ ترظنو
 كتدعق نم تفش ..كنم تفخ ..هدك كاركاف شتنكام كتفش امل انأ -

 ..امتإ ..دجلا كلش نيو هكادحول
 لجؤت نأ تررق اهنأك تلاق مث «هيلإ رظنت لازت ال ىهو ةهرب تتكسو
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 :اهثيدح ةيقب
 ..راوفيروأ ..هيإ ىل لوقتاح تركف نوكت مزال ؛لباقتن امل ىاجلا رودلا -

 :سماه توص ىف لاق مث ءاهب ثبشتي هنأك اهيلإ هينيع عفرو
 هنا فيووا ع
 وهو ..هنع ةدعتبم تراسو «ترادتسا مث , ةهرب هينيعب اهانيع تقلعتو

 ..هينيع ىف هبلقو ءاتماص اهعبتي
© © © 

 ةقيقر ادي نأك ..احرف درغزت هيف ةجلخ لكو :ىدانلا نم دمحأ جرخو
 اذام ىرديال هنآ دح ىلإ احرف ناك ..اكحامض ضقتنيف ..همسج غدقتت

 ؛هتوص ىلعأب ىنغي نأ عيطتسيو ؛ءصقري نأ عيطتسي هنإ ؟هتحرفب لعفي

 دق اماه ائيش نإ ..نيناجملاك اخراص قيرطلا ىف ىرجي نأ عيطتسيو
 هل ثدحي ءىش هنإ ؟ماهلا ءىشلا اذه وه ام طبضلاب ىردي ال وهو .هل ثدح

 .ةرم لوأل

 ساسحإلا نم عون ىلإ بلقنت هتحرف تأدبو ..ةرجأ ةرايس بكرو
 نأ عيطتسي ..هلكاشم عيمج لحي نأ عيطتسي هنأ نآلا سحي هنإ ..ةوقلاب

 ىلع رطيسي نأ عيطتسي ؛هيف طخشيو هلاخ لداجي نأو ..هتفيظو نم ليقتسي
 همآ اي ئوهلا لام» ةيتغاب منرتي ادبو...ى ..اهلك ةتلئاغ ىلعو تانبلا هتوخأ
 ضرفي نأ لواحي هنأك ةيوق تارظن قئاسلا افق ىلإ رظني ىهو ..«لام

 ءىطاشل ىذاحملا دوعس لآ زيزعلا دبع عراش نم ةرايسلا تبرتقاو
 ذي ىف افديو عراشلا اذه ىف ريت اهآر دقل ..ةليبن هتخأ ركذتو ..ليثلا
 :ةرايسلا نم لزنيستف'افآو ول هتإ :نوقلا ةرم اهاري له ..هقرعي آل ناش

 مث ءضرألا ىلع اهب هعقوي «ةيوق ةمكل همكليو ءباشلا اذه قانخب كسميو
 ىلإ اهب بهذيو ةرايسلا ىف هعم اهبكريو ةوقلاب اهدي نم هتخأ بحسي
 اذكهو ..ايح ناك ول هوبأ لعفي ناك اذكه ..اهتفرغ ىف اهنجسيو تيبلا
 ةيصخش صمقتي هنأك ؛هينيع تارظن تدتحاو ..ءايوقألا لاجرلا لعفي

 هتخا نع اثحاب لينلا ءىطاش بقريل دعتساو ... ىساقلا ..ىوقلا لجرلا
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 هلايخ نكلو ..دوعس لآ زيزعلا دبع عراش ىف ةرايسلا لخدت امدنع «ةليبن
 ىلإ ..ةريزجلا ىدان ىلإ ةأجف لقتني هلايخ دجو مث ..هيف درطتساف ءهاوط
 هتفقو ديعتسيو ..اهتاتفل نم ةتفل لكو ءاهتلاق ةملك لك ديعتسيو ..ةريهش
 ..اهنم ىوقأ نوكي نأ هب ردجي ناك ..افيعض ناك ..اكبترم ناك دقل ..اهمامأ

 هتأدب ىتلا ىهو .فقوملا ءبع تلمحت ىتلا ىه ..ىوقألا تناك اهنكلو
 نع ثحبيل لينلا ءىطاش ىلإ رظني نأ هتاليخت لالخ ىسنو ..و ..ثيدحلاب
 زيزعلادبع عراش ةرايسلا تدعت نأ دعب الإ ىسن هنأ فشتكي ملو ..هتخأ

 .ذيشخألا عراش ىف تلخدو ءدوعس لآ
 ..اشيشقب غاص نيشرق قئاسلل كرتو «تيبلا مامأ ةرايسلا نم لزنو

 ةرقتسم ةنيفد ةحرف تحبصأ ..هتحرف تأده دقو ءضيرعلا ملسلا دعصو

 نكمي ام ىردي ال هنإ ..ددرتلاو ةريحلاو ةفهللا نم تايطب ةفلغمو ءهردص ىف

 مدقتي فيك ىردي ال ..ةيناث ةرم اهلباقي امدنع ةريهش نيبو هنيب ثدحي نأ
 ؟اهل

 هتخأ عباصأ تحت نم هقحالي ونايبلا تارقن توصو .هتفرغ ىلإ لخدو
 ءاليوط ههجو ىف ققدو «ةأرملا ىلإ رظنو ءهدي ىف ىذلا باتكلا ىقلأو ..ىليل
 :هسفن ىيحي لاقو «هنيبج ىلإ هدي عفر مث

 ..ةكليح دبش... ةكيزأ -
 ..ةأرملا ىف همامأ هآر ىذلا صخشلا اذه نم بجعتي هنأك مستبا مث

 تجرخف .اهيف ام غرفيل اهيويج ىف هدي عضوف ؛هترتس علخي نأ مهو
 لمحو .:ةقزم مث .هتلاقتسا هيلع بتك ىذلا:قرولا ناصاضتاب هدي
 ةزيزع ةبعل ماطح ىلإ رظني لفط هنأك ءاهيلإ رظنو ءهدي فك ىف تاصاصقلا
 حاصو «ةفرغلا باب حتفو «ءاثرلا نم عون اهيف ةماستبا مستبا مث .هيلع
 . ىجرفسلا ىلع ىداني

 !دمحم اي .. دمحم -

 القات: جانسي ةلياتق ىبرقسلا داو
 ..ةلايزلا ىف. هذ قرولا ىمزل لق
 دعقم ىلع ةسلاج تناكو ..همأ ةفرغ ىلإ اهجتم هتفرغ نم جرخو
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 اهدي ىف تكسمأو ءقاس ىلع اقاس تعضو دقو .ةذفانلا بناجب ضيرع

 .اهوسكت سمشلا ةعشاو اهزرطت شامقلا نم ةعطق
 ,ةريبك ةماستبا تمستباو ,هتأر نأ درجمب اهدي نم شامقلا ةعطق تقلأو

 :ةوقو ةقاشر ىف ةفقاو موقت ىهو تلاقو
 ..دمحأ اي تيج تنأا -

 :تلاقو هنيبج قوف هتلبقو ةقر ىف هتبذج مث ءاهلبقي اهدي هل تكرتو

 ..مج مهلك كتاوخأو ..نهاج ادغلا ..ىبيبح اي اللاي -

 .| بجعم هنإ ..طقف مأك اهب ابجعم سيل هنإ ..باجعإ ىف دمحأ اهيلإ رظنو

 اهب بجعمو ..هينيع مامأ ترطخ ةديس لمجأ اهنإ ..ةليمج ةديسك اهب
 ايندلا نأ سحي ..مالسلاو نمألاب اهمامأ سحي هنإ ..ةيوق ةمرتحم ةديسك

 ..هنع اهلمحت نأ عيطتست امئاد ىهف :تدقعت امهم هلكاشم نأو ..ريخب اهلك

 هبح نع اهثدحي نأ عيطتسي له ..ةريهش نع اهثدحي نأ عيطتسي له
 ..اليوط ملكتي ..ملكتيو ءاهردص ىلع هسأر عضي نأ ىنمتي هنأ ..هتريحو

 .مالكلا نم اديآ ىهتني ال
 ىلإ الصي نأ لبق تفقوت اهنكلو :ةفرغلا نم نيجراخ همأ عم راسو

 :تلاق مث ؛ءيش ىلع اهيأرب رقتست نأ لواحت اهنأك ةهرب هيلإ ترظنو ؛بابلا
 هنإ بلطياح دحاو هيف نإ :لوقتب ىفيف كتخأ ..دمحأ اي عمسا -

 ..هتلباقم ضفرت كازياعو ..كلباقي
 :ائيش مهفي مل هنأك لاقو :ةشهد هيبجاح دمحأ عفرو
 ؟نيم دحاو -

 :ىفيف اهتنبا لكاشمب تقاض اهنأك دهنتت ىهو مألا تلاقو
 .اهتعاتب ةيلكلا ىف ديعم هنإ رهظي -
 :ةشهد دادزا دقو دمحأ لاقو

 ؟هيل ىنلباقي زياعو -
 :هتشهد ىلع اهنبا مولت اهنأك مألا تلاقو
 ..كنم اهبلطي زياع رهظي -
 ىف ديعمو !؟جاوزلل دحأ اهبلطي ىفيف هتخأ ..قعص هنأك دمحأ تكسو
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 ىفيف هتخأ نأ ىف اموي ركفي مل هنإ لب .قدصي ال هنإ !!هضفرتو !!ةعماجلا
 هنكلو ..ةذاتسأ اهروصت ..ةروتكد اهروصت دقل ..جوزتت نأ نكمي

 اهقلخ مغر ..تنب ىفيف ىتح نإو ..تانب «تانبلا هتاوخأ نإ امئاد ىسني

 :لحذلا نع هيفا حيي هناك همأأ هجو ىق ظني ىو لاقو
 نزل نقارقزق' اس ئلاؤينا فيو.
 :مألا تلاقو

 ىد ةلأسملا بيس لاح لك ىلع ..زوجتت هزياع شم ىديس اي اهنأل -
 .ىل لؤق ىقلا كيم لمستل ةنحول قيل

 :تدرطتساو هرطاخ بيطت اهنأك ةمستبم هيلإ ترظنو

 ..ةد: عوشوملا ىلفا ىقيق ملكت الهو -

 ..ًاذغلا اولضفتي تاتنسلل لوق-
 جرضتملا كحاضلا ههجوب دمحأ ىلإ رظنو ؛هتفرغ نم حودمم جرخو

 :لاقو ؛بابشلا طاشنب
 .. اهنشنإي كيد -

 ؟هدراهتلا ماكب تعب -
 :هيفتك زهي وهو حودمم لاقو
 لاق ..ةخسف الو ىل عيبي شيضرام ديارجلا عاشب ملعملا ..ميلعب الو -

 ..هيف مهوسفاني
 :رصتنا هنأك «,سامح ىف دمحأ لاقو

 ..قح هل -
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 . :هالابم الب حودمم لاقو
500 

 :دمحأ لاقو

 ؟حرابما ىنم هتشطل ىللا هينجلاب هيإ تلمعو -
 :اكحاض حودمم لاقو

 نيتك عيراتكملا شافك ايد
 .اهدعقم ىف ةسلاج ةليبن هتخأ دمحأ حملو ..ماعطلا ةفرغ ىلإ الخدو

 0 مستبتو «لاهتبالا ىلإ برقأ لؤاست ىف هيلإ رظنت اهحملو

 ..اهيلإ رظني نلو ..اهثداحي نل هنإ ..اهنع ههجوب حاشأف ..ةددرتم

 "ا يس اجي نلع ربعي لطم .اهمصاخي |
 : .اهتلكشم لحل

 نع كنك قو ةمجاو ::ىرشألا ةدحاتلا ىلع ضاحي فيش هقخاو
 اهمأ بناجب ىليل هتخأو ..اهقبط قوف بكنم اهسأرو ..ةطخاسلا اهتاقيلعت

 . اهينيع نم لطي ءىداه نزحو ..ةقيقر ..ةبيط ..ةليمج ..اهنم ةعطق اهنأك
 ةدئاملا مهتليس هنأك ء:ةعرسب همف ىف ماعطلاب ىقلي حودممو ..نيتنولملا

 ..همأو ..كحضلاو مالكلا نع تامقللا نيب فكي الو ..اهلك

 نع ديعب مهنم الك نأ ..هتلئاع دارفأ نيب هينيع ريدي وهو دمحأ سحأو
 ءرخآلا اهلخدي ال :ةصاخ ايند ىف شيعي مهنم لك ..ادج ديعب ..رخآلا

 الوديان كو ىف اه تزعم هنإ + نوكأ فرعت ال هنا نيحام :اهفوعت لو
 انايحأ لب :ىليل الو حودمم الو ,ةليبن الو ىفيف فرعي ال هنإ :مهيولق ىف ام
 عوتفرعي ال ةازقا نم تالئاغلا وكم فيك هنا فرو آل هنأ هيلإ ليخي
 فيك . .ةصاخ ايند ىف ناكرحتي بلقو لقع هنم لكل دارفأ . .اضعب مهضعب

 ؟هايند لهجأو هلقعو هبلق ىف ام لهجأ صخشل اخأ نوكأ نأ عيطتسأ

 لهجأو :؛هتلكشم لهجأ تنك اذإ ىخأ ةيلوئسم لمحتأ نأ عيطتسأ فيكو
 .هفطاوع

 نساك خولان اهنخ لك تانولانلا ون ةعوفجم ةكلتاغ نأ: هيلا ليخو
 دق ٠ فلها اهيل دنكت اهلك طريكلاو زجر ظيحاانم ىلدتت اهتم كر
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 تيهجيم

 ا 5 ىتلا طويخلا هذه ةقيقح ىه ام ناك دن ا دي «هدي نوكت

 عئاب هسفن روصتو اهيلع ضبقت ىتلا ديلا ةيلوئسم ىه ام ..تانولابلا
 .. اهنه ةنولاب ريطق ال ىتح ةدنقي طويخلا ىلع ضيا نأ هتمؤك لك :تانولاب
 حودمم هاخأ عيبيو ءلجرل نهنم الك تانبلا هتوخأ عيبي ..اهعيبي نأ ىلإ
 هذه ىلع ضبقت نأ عيطتست ال ةفيعض هدي تناك اذإ اذام نكلو ..هلبقتسمل

 نأ دارأ اذإ ..تانولابلا عيبي نأ ديري ال ناك اذإ اذامو ..ةقيقدلا طويخلا
 ل هسفنل اهب طقتني

 لوقيب هيب مالسلادبع . .ةنسلاب ةيردنكسإ ىف ةقش انرجأ ىل مكيأر هيإ -
 . سب هينج ةرشعب رحبلا ىلع ةقش هيف نإ

 ناك ؛ءمالسلا دبع مسا قطنت همأ عمس املك سحي هنإ ..دمحأ ضعتماو

 .اهشهي نأ هبجاو نمو .همأ هجو ىلع تطقس ةبابذ
 :ىليل تلاقو
 ..ىنايب اهيف طحناح ىرت ايو -
 ' :ةكحاض اهمأ تلاقو

 0 اهي
 :ىليل تلاقو

 ..شالب ىقبي -
 :اهثداحي نأ هوجرت اهنأك دمحأ ىلإ رظنت ىهو ةليبن تلاقو
 نم رثكأ دعقن نيزياع شمو ..ةيردنكسا ىف دحاو رهش دعقني انحا -

 ..هدك |
 :حودمم لاقو

 ..رمحألا رحبلا ةياغل «ابسفلا» ىلع ةلحر لمعاح ىد ةنسلا انأ -
 :دحأ ىلإ رظنت نأ نود تلاقو .ةأجف ةفقاو ىفيف تماقو
 ..تعيش انأ -

 :ةيبصع تاوطخ ىف تجرخ ..دحأ نم اقيلعت عمستل رظتنت مل مث
 .اهءارو فنعب لفقي اهتفرغ باب اوعمسو ..مهجتم اههجوو
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 ىلإ دنسم اهرهظو اهريرس قوف ءاهتفرغ ىف ةسلاج
 ىرادت نأ لواحت باتك اهيدي نيبو مهجتم اههجوو .طئاحلا

 ةفرش اهلو .فقسلا ةيلاع «ةريبك ةفرغ اهنإ ..اهمهجت هيف |[ ]'
 نم ريغص ريرس نهنم لكل ..اهاتخا اهيف اهكراشتو ءعراشلا ىلع لطت
 بالودو ..ىليل اهتخأو ىه هيف كرتشت ريبك بالود ..نابالودو ..ديدحلا
 .. .ةليبن اهتخأ هب درفنت ريغص

 نهنم لك تناك ..اهئاوطنا نع اهجرخت نأ اهيتخأ نم ةدحاو لواحت ملو
 اهكرتتو ءلدعت اهنكلو ..مالكلاب مهت مث ءديعب نم اهيلإ رظنتو ؛ةفرغلا لخدت
 اهباصعأو :طيلسلا اهناسلو ءاهتسارش نافاخي ..اهنافاخي امهنإ ..جرختو
 :اهباضعا نم اهيلع نققشي.: تافشالاو يحلا هكعرم توخةكلو . ةداحلا
 .اهتدح نمو

 : ناتج ىف اهل كلاكر ابشن اهيل ىلكد قاتلا قا امفقو
 هاسبال ىتنا ىللا ناتسفلا ىريغتو ءكشو ىلسغت ىفيف اي ىموقت شم -

 .هذ حبصلا نم

 : مألا ةشهد راثأ مالستسا ىف ىفيف تباجأو

 .رضاح -

 تلسقو مامعتلا نلإ توككاو نيرسلا قوف قم تقافو «ناتكلا تقلا مك
 ناتدراش اهانيعو ضوحلا قوف ةقلعملا ةآرملا ىلإ رظنت ىهو اهنانسأ
 مطلت اهنأك اههجو قوف هتفذقو اهيديب ءاملا تفرتغا مث ءاههجو نايرت ال
 تقذف وك ؛ هيدي نين لازكال ةفشتملاو انهتفرغ ىلإ تاع مث ءاهيدخ
 شنت :نالودلا ىف ةقيشنلا ةارصلا ماما تفقوو .نيرسلا قوف ةفشتملا
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 .:طشملا ناتسلب اهسار نم اهراكفا غزنت نأ لواخت اهناك :نشخلا اهرعش
 أ نود ةفرقلا نم تحرخو :اهبتك تلمحو :تالودلا لكلا ظشملا تقلا مك
 .اهيبأ بتكم ةفرغ تناك ىتلا ءبتكملا ةفرغ ىلإ تبهذو ءاهيوث لدبت

 ىف ىليل اهتخأو .هيف تلطأو اباتك تحتفو «ريبكلا بتكملا ءارو تسلجو
 ريست ةليبن اهتخأو ..ةفينع ةبخاص اماغنأ ىنايبلا ىلع فزعت نولاصلا ةفرغ
 ىف مألاو ..هيف ركاذت باتك اهينيع مامأو ىجراخلا وهبلا ىف اباهذو ةئيج
 .تيبلا نم اجرخ حودممو دمحأو اهتفرغ

 ىلإ اهب لصت نأ عيطتست الو ءاهينيعب روطسلا طقتلت ىفيف تذخأو
 هديعتسي ..حابصلا اذه اهل ىرج ام لك ديعتسي لازي ال اهنهذ نأك ..اهنهذ
 نأ لواحيو ؛اهرسفيو ءاهللحيو «ةتفل لكو ةملك لك ديعتسي ..ىرخأ ةرم
 ىلإ لصيل :ىئاميك رابخم ىف اهعضي ..ةيئايميك ةيلمع اهنم لعجي

 اهل مدقت امدنع ءتارشحلا مسق جردم باب دنع ةفقاو تناك دقل

 + لعتفم يد ىف لاقو درسلا دبع يما ناتسألا
 .ةديفم ةسنأ اي ريخلا حابص -
 فلخ هتراظن ىعارذ عضو لدعيو :ةجزل ةماستبا مستبي وهو اهلاق

 اهيلع لطيو ءاهميشايخ هسافنأ ألمت :ىتح اههجو نم ههجو برقيو «هينذأ
 :ا صحفي هنأك ؛كيمسلا ةراظنلا جاجز فلخ نيتزتهملا نيتظحاجلا هينيعب

 مكحب اههجو نم ههجو برقي هنأ ملعت اهنإ ..ههجو نع اههجو تدعبأو
 نم لك هجو نم ههجو برقي ىهو .:هرظن فعض اهببس ناك امير هيف ةداع
 هذه نم نوقياضتي مهلكو ..ةذتاسالا هئالمزو تابلاطلاو ةبلطلا نم مهثداحي
 مهرثكأ ىهو ..هب نورهشيو .؛هسافنأ ةحئار نم نورفني مهلكو هيف ةداعلا

 .اروفن مهرثكأو ءاقياضت
 : فاج توص ىف تلاقو ههجو نع اههجو تدعبأو
 .ريخلا حابص -
 : بذهملا هتوص ىف لوقي ءديسلادبع نيمأ ذاتسألا داعو

 + ىيبلا ناونف فرعا :ةنسنا اي نكمع ةللاو
 : هتحاقو ىلع بينأتلا ىنعم لمحت ةشهد ىف تلاقو

 »9 ١١1١ ا" ١ ج سمشلا ءىفطت ال ا#



 ؟ هيأ تيب -

 : اههجو نم ههجو برقيو دوعي وهو لاق
 ؟هكتيب -
 اههجو مهجت دقو .هسافنأ نع دعتبتل ءارولا ىلإ ةوطخ وطخت ىهو تلاق

 : اهينيع ىف تارظنلا تدتحاو

 ؟ بيسلا فرعأ ردقأ -

 : هتراظن جاجز فلخ هينيع ىخري ىهو جمس ءوده ىف لاق
 .ببسلا ىفرعتاح نيدعب -
 ىتح اهتوص تاربن ىلع رطيست نأ لواحت ىهو بضغ ىف تلاق

 :ولعي ال
 ! كنذا نع ..ىعاد شيفام ىقبي ..بيبسلا شفرعأ ام مادام -

 : لوقي هتعمسو .هنع دعتيتل ترادتساو

 :ةدراهتلا نوقيطلا ىف ةلكاح انآ .لاتج لك ىلع -
 .تدعتباو ..هيلع درت ملو

 .اهتيب ناونع نع اهلآسي نأ ىلإ هوعدي ىذلا :ببسلا فرعت تناكو
 ىف ىه تناك :.مولعلا ةيلكب تقحتلا نأ ذتم ديسلا دبع نيم) فوت اهنإ

 نكي ملو هتالمز نيب هارت تناكو :ةقلاقلا ةتسلا ىف ىفو «ىلوألا ةنشلا
 لوأ ابتاد ناكتهنأو «تزتاسألا ةقافتوتةيرقتو :ةمد لقث الإ ءىنش مهنع هزيعي
 هجو ىلإ ههجو بيرقت ىف هتداعل هنم نورفني تابلاطلاو ةبلطلا ناكو ..هتعفد
 ىلعو ؛هداهتجا ىلعو :هتاكذ ىلع ةتودسحي |وناك مهتكلو::هثداحي نم لك
 مهف ىف مهدعاسيل هيلإ نوأجلي مهنم نوريثكلا ناكو ..هتعفد لوأ امئاد هنأ

 :ةسفنل اهدعي تلا تاركذنلا هتم ا وضرتقتل وا ءاهتوسون ىفلا ةاوحلا
 ,مهوهل ىف ةبلطلاب طلتخي نكي مل ..ءاملعلا رورغ ..ارورغم ودبي نيمأ ناكو
 مهيلع ايهابتم امئاد ودبي ناك هنكلو ..هيفوبلا ىف مهعم سلجي نكي ملو
 .مهيلع كاتس هناك ةيلإ اًواجل املك ميلماعيو :هقوفتي

 ىتح الو ؛هقادص اهنيبو هنيب نكي مل ..ديعب نم كلذ لك هنع تفرع دقو
 اهنالدابتي ةرباع تارظن ىوس امهنيب نكي مل ..ةفرعم ىمسي نأ نكمي ام
 .ةدحاو ةيلك ىف امهدوجو مكحب دمعت الب

 ديزي نأ نود «ةيلكلا ىف اديعم حبصأو نيمأ جرختو ..ناماعو ماع رمو
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 ةظحل ةيأ ىف ىفيف لاب ىلع رطخي مل ..ةرباعلا تارظنلا هذه نع امهنيب ام
 تعو ذنم اهنإ ..اهبحي نأ نكمي ىأ ..اهب ابجعم نوكي نأ نكمي نيمأ نأ
 اذه ناك ول ىتح ءاباجعا وأ ابح باش ىأ نم رظتنت ال ىهو اهبابشو
 .ديسلا دبع نيمأ وه باشلا

 ىهو تناكو ..الامج اهيتخأ نم لقأ اهنأ اهابص ذنم تفشتكا دقل
 دوسألا اهرعش ىلإ ..اليوط اههجو ىلإ رظنتو «ةآرملا مامأ فقت ةيبص
 ةزرابلا اهنانسا ىلإو ؛نيتقيضلا اهينيع ىلإو ؛ةنوشخلا ىلإ ليمي ىذلا
 مث ..اههجو ةحاسم عم بسانتي ال ىذلا ريغصلا اهفنأ ىلإو ءافيفخ ازورب
 اهترشيو ءرفصألا اهرعشب ىليل اهتخأ ..اهيتخأ لامجب كلذ لك نراقت
 اهنولب ةليبن اهتخأو ..نيتنولملا اهينيعو ءدرولا نولب ةبرشملا ءاضيبلا
 ,ةولحلا اهتماستباو ءاهيتنجو نامسري نيذللا نيطخلاو «حتافلا رمسألا
 ةحفنب ىكرتلا اهمأ لامج تذخأ ىليل اهتخأ نإ ..معانلا دوسألا اهرعشو
 ائيش ذخأت مل ..هلك اهيبأ هجو تذخأف ىه امأ ..اهوبأ هنم ءاج ىذلا فيرلا
 مث :ةآرملا ىف ترظن املك اههجو ىرت ىهو اهابأ هركت تداك دقو ..اهمأ نم
 دقو ..«!ةديفم» همأ مسأ ىلع اهيمسي نأ ىلع ممص هنآل رثكأ ههركت تداك

 اذه ناكو .«ىفيف» مساب اهتللدف مسالا اذه لقث نم ففخت نأ اهمأ تلواح
 اهمسا عيمجلا ىسن ىتح .ةلئاعلا دارفا نيب هب تفرع ىذلا مسالا وه
 تناكو ..«ةديفم» مساي هجاوت تناك ةلئاعلا طيحم جراخ اهنكلو «,ىلصألا

 : افرظتم دحأ اهلأس املك قزمتت اهسفن
 ؟ىفيف اي هأب هيا كمساو -
 : ةحيضف نع فشكت اهنأك تفاخ توص ىف لوقت نأ رطضتو
 !ةديفم -
 تسكعناو ءاهسفن ةرارق ىف دقعلا تبسر ..ةدقعم ةاتف ىفيف تحبصأو

 اهبجعي ال ءناسللا ةطيلس ,ةرفان ةسرش امئاد تحبصأ ..اهتافرصت ىلع
 ابايث اهسفنل راتختو ءاهتآرم نع دعتبت تحبصأو ..ءىشب ىضرت الو ءىش
 اهنأك تحبصأ ..اهب ءانتعالا ىف لمهتو ءاهئادترا ىف لمهت :ةتمزتم ةداج
 انيقع ايتعفيو .. اهيباك «لجيرك ودق نآ .اهتكوتا نم نصاختت نأ لواحت
 ىف تقوفتف ..لامجلا ريغ رخآ ءىش ىف اهيتخأ ىلع قوفتلا ةلواحم ىلإ
 ءاهءاكذو اهحاجن ىرطي اهوبأ ناكو ..ناحتما ىف ادبا بسرت مل..اهتسارد
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 حرفت نكت مل اهنكلو ..هيلع اهنوئنهيو اهقوفتب اهل نوفرتعي اهلوح نم لكو
 نع اهتايح تقلغا كلذ لالخ ىفو ..ةيزعتك هلبقتت تناك .ءارطالا اذهب
 ..رخآلا سنجلاب سحت ال ..مهب سحت الأ ىلع اهسفن تدوع ..نابشلا

 تناكو ..لشافلا بحلا صصق الإ هنم ركذت الو ..بحلاب فرتعت ال تناكو

 لجأ نم ترحتنا ىتلا مولعلا ةيلك ىف سويرولاكبلا ةبلاط ةصق امئاد ددرت

 بحأو اهليمز اهرجه ىتلا ىرخألا ةبلاطلا ةصقو ..بطلا ةيلك ىف بلاط
 اهب مقتنت اهنأك ةتامش ىف صصقلا هذه ددرت تناك ..بادآلا ةيلك ىف ةاتف

 اذه ىلإ اهتيصخش تدقعت امل اهيتخأ نيب ىفيف نكت مل ىلف كلذ مغرو

 نإ ..ةحيبق تسيل اهنأ الإ اهيتخأك ةليمج نكت مل نإو اهنأ تفرعل ..دحلا
 اهدقع نإف كلذ عمو ..هنم رفنت ال نيعلا نكلو ءنيعلا تفلي ال دق اهلامج

 اهتخأ بحتو اهمأو اهيوخأو ءاهيتخأ بحت اهنأ ..اهبلق ةبيط ىلع بلغتت مل

 اههجوو .طيلسلا اهناسل تحت ىفتخي بح هنكلو ..صخألا ىلع ىليل
 ١ ..ةطخاسلا اهتارظنو :مهجتملا

 اهدعاسي ناك اهب ديسلادبع نيمأ ناتسالا مامتها ظحلت ىفيف تأديو

 اهل دعيو ؛ةساردلا داوم ىف اليوط اهثداحيو ءتارشحلا حيرشت ىف
 ىف ةصاخلا هبتكم ةفرغ ىلإ رخآو نيح نيب اهيعدتسيو :ةصاخ تاركذم

 نإ ىفيف تدقتعأو ..هسفنب اهمسري ىتلا تارشحلا موسر اهيطعيل ةيلكلا
 اهنإ ..اهداهتجا ىلإو ءاهئالمز ىلع اهقوفت ىلإ عجري مامتهالا اذه لك
 همامتها ىف ىدامت نيمأ نكلو ..اهتثونأ امئاد ىسنت ..ةاتف اهنإ امئاد ىسنت
 بذكت نأ لواحتو مامتهالا اذه ريسفت ىف راتحت تادبو ..اهتقحالم ىفو .هب
 ٍفحتم ىف ةسلاج تتاكو ءموي ناك نأ ىلإ ::ةيقيقحلا هعفاود نع اهسفن
 امدنع :ةرشح ليصافت ىلع بوكسوركيملا لالخ نم لطت ءتارشحلا مسق
 تشعتراو ..اهدسجب ..اهب اقصتلم هب تسحأ مث ..اهفلخ فقي هب تسحأ

 تحت اًئيش ىرت دعت مل اهنكلو ..بوكسوركيملا ىف لطت لازت ال ىهو
 ..اهرسفت نأ عيطتست ال اهتالاعفنا نم بحس ىوس ىرت نكت مل ..ةسدعلا

 ىف لاقو ءاهدخب مدطصي داكي هدخو ءاهيلإ ههجوب ليمي هب تسحأ مث

 : حوحيم سماه توص
 نع اهسأر تعفرو ! هدك ىنيرو !؟ سيوك بوكسوركيملا -

 ا" ١ ج سمشلا ءىفطت ال " 5 ل



 اهانيعو هيلإ رظنت ىهو هنع تدعتباو ,.ةفقاو تماقو «بوكسوركيملا

 قوف نيمأ ىنحناو . .اهينيع نم لطت اهبلق تايرض نأك :ءناتجدهتم
 : درطتساو .ةسدعلا حاتفم ىف ثبعي ذخأو ءبوكسوركيملا

 ..سيوك هأب ىتقولد ..ىوق طوبضم شناك ام -
 نأ لواحي ىهو درطتساو ,هتداعك اههجو نم ههجو برقو هسأر عفر مث

 : ايعيبط هتوصب ظفتحي
 .كل اهلوقا زياع تاجاح هيف ..لمعملا دعب بتكملا ىف ىلع ىتوف -
 : ددرت ىف تلاقو

 ..ضاح -

 .تارشحلاب اقلعتم نسيل ءاهل هلوقي نأ ديري ام نأ اهتعاس تسحأ دقل
 اهنأ قدصت نأ ديرت ال اهنإ ..اهسفن تيذك كلذ مغر اهنكلو ..ملعلاب الو

 ىف اهثداحي نأو ..اهبحي نأو ..اهب بجعي نأ نكمي اباش كانه نأو .ةاتف
 ..ملعلا ريغ رخآ ءىش

 ءاهسيساحأ قيدصت نيب ةددرتم لازت ال ىهو .هبتكم ىف هيلإ تبهذو
 نم ةعومجمب هدي اهل دم مث ..هبتكم اهنييو هنيبو تسلجو ..اهبيذكت نيبو
 : الئاق قاروألا

 .ىنات ىل اهيعجرو ءاهيلقنا ..ىوق كدعاست حيرشتلا ىف تاركذم ىد -

 : مستبت نأ نود داج توص ىف تلاقو

 .ةركدشتم د
 : ليوط ثيدحل دعتسي هنأك ءارولا ىلإ هرهظب ليمي ىهو لاقو
 ؟ ةياجلا ةنسلا اكيرمأل ةثعب رفاسم ىنأ ىفرعت -
 : مراصلا اهرهظمب ةظفتحم لازت ال ىهو تلاق
 اروي اخ
 : هتراظن جاجز فلخ نيتمئاغلا نيتظحاجلا هينيعب اهيلإ رظني وهو لاق

 : تلاق

 .دلب ىأ وأ ايسبور وأ اكيرمأل ةثعب حورت اهنإ بحت ةدحاو لك اعبط -
 : هيتفش نيب نم بكسنت ةريبك ةماستباو لاق

 | .نوجتم ناك اذا ةقين وري نوححصي اه هجاولا نأ دقكعا انآ
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 !هضرب هدك ىركتفت شم ..هتساردل غرفتيو .كانه هتايح مظني ردقي ناشلع

 : ةدح ىف تلاقو .ةفقاو تضفتناو

 !هأب كنذا نع ..هيف شتركف امو ..هيلع بواجأ شردقأ ام هد لاؤسلا -
 ههجو برقي ىهو لاقو ءاهنم برتقاو هبتكم ءارو نم جرخو ءافقاو ماقو

 : اههجو نم
 هد لاؤشسلا ىلع ىمواجت ناراهح
 ىف خرصت ال ىتح اهتدح متكت ىهو تلاقو :ةبضاغ ةرظن هيلإ ترظنو

 : ههجو
 !كنذا نع ..تاركذملا ىلع ةركشتم انأ -
 .ةفرغلا نم تجرخو
 ؟ديري اذام نآلا فرعت اهنإ
 .اهجوزتي نأ ديري
 .اهب جاوزلا ىف هتبغر ىدبي باش لوأ
 تسيلو تنب اهنألو ..ةديفم اهمساو ..ةليمج تسيل ىهو ..تنب اهنإ

 نيمأك باش الإ اهب جاوزلل مدقتي نأ نكمي الف :ةديفم اهمساو ,ةليمج
 ىل ..هب نرهشيو تابلاطلا لك هنم رفنت ءلظلا ليقث .هجولا حيبق ..ديسلا دبع
 ! ةليبن اهتخأ نم وأ ىليل اهتخأ نم جاوزلل مدقتل ايوبحم اليمج اباش ناك

 اليقتسم نإ .: اكيرتما ىلإ ةكفيل حنشرمو .ةعماجلا ئف عجات باشاهنكلو
 وأ «مولعلا ةيلكل اديمع حبصي امير ..ىملع لبقتسم ..هراظتنا ىف اريبك
 ؟ هجوزتت ال اذاملف ..رصم ءاملع نم املاع

 !؟ اذامل

 مهانمتت نيذلا جاوزألا نم لقأ اجوز لبقت نل اهنإ ..هجوزتت نل..ال
 له .هبحتو اهبحي ءاليمج اجوز ..تانبلا لك هيلع اهدسحي اجوز ..تانبلا
 ؟ اهيلإ مدقتي نم لوأ لبقت ءاهتخأك ةليمج تسيل اهنأل

 ؟ هجوزتت اذاملف ..هبحت ال اهنإ مث

 ..بحلا تسيل هعفاود نأ سحت اهنكلو ىردت ال ..اهبحي له ..ىهو

 جيبصألا ىلع و) :اهفرعك آل ىرخلا غقاوو كاته نوكت دق :.هدحو نحلا تنل

 ةضارلا ةيشفنلا اهدقع. لك هقلطتاو انيك رج ىف ةطيقتم ئقيف كالو
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 نسحت تحبصأو ..اهتثونأب سجت تحبصأ ..حطسلا ىلإ نطابلا اهلقع ىف
 ..اهيلع ةديدج ةبيرغ تافرصت فرصتت تأديبو ..اهتخأك ةليمج تسيل اهنأب
 نم ضرتقت دقو ءاهرعش حيرستب متهتو ءانايحأ اهتآرم مامأ فقت تحبضأ
 نهدتل ميركلا ةبلع اهمأ نم ضرتقت ىأ هيف هكبشت اقينأ اكبشم اهتخأ
 ,اهرعش لامهاو ءاهتآرم لامها ىلإ دوعت ةأجف مث ..مانت نأ لبق هب اههجو
 أدبتو طاقلم اهدي ىفو «ةآرملا ىلإ ةيناث دوعت مايأ دعب مث ..اههجو لامهاو
 ءايلامغ ايريرح ايوث اهسفنل عنصت نأ ررقت دقو ..اهيبجاح ليمجت ىف
 دوعت مث ءالعف شامقلا ىرتشتو «ىليل اهتخأو اهمأ اهيدترت ىتلا بايثلاك
 .هترتشا ىذلا شامقلا لمهتو بوثلا عنص نع لدعتو

 ةانفك اهدينصخ شو :ةكوتألاب عضت ةاتنك اهتيصخسلا نيب ةرئاح تحبصا
 .تارشحلا ةساردو ؛ملعلل تغرفتو اهتثونأ تلمها

 لك نع اهطخسس دتشاو «ارتوت اهباصعأ تدادزا كلذ لالخ ىفو

 نينا ذافيسألا اينع هيضت فاديز .اهنايمل ةطالبس توكتشاو كايلوح الم
 تدمعتو اهل اهحدقي ناك ىكلا ةيفلعلا ثادعابسلا نع تتفتسا:. ديسلادبغ
 اهفقوتسي هنإ ..اهتقحالم ىلع رصيو ءاهقحالي ناك هنكلو ..هنم برهتلا
 ىف هنيع عضيو ءلمعملا ىف اهيلإ برقتلا دمعتيو ءاهب رم املك
 مامأ ةيلكلا ءانف ىف اهثداحيو .تارشحلا ىلع هنم لطت ىذلا بوكسوركيملا
 مث ..طيلسلا اهناسلب هعسلتو .ههجو ىف مهجتت تناكو ..اهتاليمزو اهئالمز
 حبصأ ..هل اهدص ىفو .اهل هتقحالم ىف ةذل دجت تحبصأ موي دعب اموي

 انرتمو + اليرط امر نس ئوح ئذلا روركلا :.ةاكفك اهرووخ يفرد نيفأ
 تنحق نقل ,.ندكأ ةدلي ترعش هنعو اهنع نوكيحتكي تايلاطلاو ةبلطلا أدب
 ةصقو ..ثيدح ةبلاط لكل ناك ..دحأ اهنع ثدحتي نأ نود ةيلكلا ىف نيتنس

 تنعم نأ ءالكمولا قم دعا لزاحم مل ىكلا اهددحو ىف نه ادع ام .نح
 ديلا دبع يما ةاتنسنالا محتقا أ ىلإ .. ةزماغم اهل ىووي وا بعت ةضق اهل
 مل ..ةذلب ترعشو ..اهل هتقحالمو هبحب ردنتت ةيلكلا ناردج تأديو ..اهتايح
 ذيذللا روعشلا اذه لثم اهيف ريثي نأ نكمي اهنع سانلا ثيدح نأ ملعت نكت
 اهنيقت ىلع كنت نا تلواح دقو .ىورغلا يضرب ىذلا نوعتشلا-..كينكلا
 نيذلا اهتاليمزو اهئالمز ىلع روثت نأ تلواح ..ةذللا هذه ..روعشلا اذه
 اوهز لاتخت :ةيضار اهسفن ةرارق ىف تناك اهنكلو ..اهنع نوثدحتي
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 اهنأ مغرو ؛هبحت ال اهنأ ملعت اهنأ مغر ..اهئاذغ ضعب اهل نيمأ ةقحالم

 هينيعب اهيلع لطيو ءاههجو نم ههجو برقيو نيمأ اهيلع لبقي نأ راظتنا ىف
 اهنإ لب ..اهلوح ةهيركلا هثافنا ثفنيو ةكيمسلا هتراظن فلخ نم نيتظحاجلا
 مهجتتف .اهفقوتسي ىتح هقيرط ىف رمتو ,هنع ثحبت نأ دمعتت تناك انايحأ

 .اهناسل تاعسلب هدصتو .ههجو ىف

 اهبلطيل ءاهلهأ ةرايزل ىتأيس هنأ نيمأ اهنلعأو .حابصلا اذه ناك نأ ىلإ
 . ْ : .جاوزلل

 ؟هجوزتت له
 .ال ءاعطق ..ال

 .هتقحالمب اهرورغ ىضرأ دق ناك اذإو ..هنم رفنت اهنإ ..هبجت ال اهنإ

 .هنم جاوزلا لبقتل ىفكي ال اذهف
 ,ةيدارإ ال ةكرحب ءاهمامأ حوتفملا باتكلا قوف اهديب ىفيف تطبخو

 0 .ال ..ال : اهّسقنل تسمهو |
 اماغنأ ىنايبلا ىلع فزعت نولاصلا ةرجح ىف لازت ال ىليل اهتخأو

 وهبلا ىف ىذغتو حورت لازت ال ةليبنو ..هلك تيبلا المت ةفينع ةبخاص
 .ىزيلجنالا رعشلا نم اتايبأ لاع توصب أرقت ىهو ىجراخلا

 .فزعلا نع ىليل تفقوت ةأجفو

 نم تتكس ةجضلا نأو ءفزعلا نع تفقوت اهتخا نأب ىفيف سحت ملو
 . اهيلإ تلخد امدنع تهبنت مث ..اهراكفأ ءارو ةمئاه لازت ال تناك ءاهلوح
 نيبو «لعتبفم بضغ ىف تلاقو .بتكملا ةفاح ىلع اهيديب تزكتراو .ىليل

 : ةماستبا فصن اهيتفش

 : ةشهد ىف تلاقو ءاهتخأ هجو ىف ىفيف ترظنو

 ؟ هيل -

 : بضغلا ىعدت لازت ال ىهو ىليل تلاقو

 ةرشعلا ىعباوصب هيلع طبخأو ىنايبلا ىلع برضاب ةعاس ىلاقب -
 . انه ىتنأ الو كترضحو ,كدياوع ىز ىقناختت كعمسأ ناشلع

 ا ١ ج سمشلا ءىفطت الا" 8 1١4



 : ةتهاب ةفيعض ةماستبا مستبت ىهو ىفيف تلاقو
 .ةدزاهتلا .قئاختا سفن شيلام>
 : ىليل تخرصو

 ..اياعم ىقناختت ام ريغ نم شيعا شردقأ ام نامك انأ ؤهام -
 .ىسفن تومأ اي :ىقناختت اي

 : اهتريح امهيف أرقت ال ىتح اهتخأ نع اهينيع ىفخت ىهو ىفيف تلاقو
 !ركاذأ ةزياع انأ ..ىليل اي ىنيبيست ىبنلاو -

 حبصأ ىتح بتكملا قوف تنحنا مث ,قافشا ىف اهتخأ ىلإ ىليل ترظنو
 نانحلا نم ريدغك ىرسي توص ىف تلاقو ءاهتخا هجو نم ابيرق اههجو

 ؟ ىليكحتاح شم -
 : امهضفختو دوعت مث « ء,اهتخأ ىلإ اهينيع عفرت ىهو ىفيف تلاقو
 ؟ هيا ىلع كليكحأ -
 : ىليل تلاق
 كتفشام ىرمع انأ هد ..كقياضم ىللا ىلع ..هيف ىركفتب ىللا ىلع -

 . .هدراهتلا ىز

 : ىفيق تلاقو

 .ىسقن نم ةناقهز سب ..ةجأح شيقام :.ادبآ -
 قيرط نع ثحبت اهنأك اهتخأ ىلإ رظنت لازت ال ىهو ٠ «ىليل تتكسو

 .اهلقعو اهبلق ىلإ هنم لصت
 .نوقيلتلا سرج نينر اعمسو
 اهيلإ ترظنف ؛ىليل هابتنا تراثأ ةتغابم ةتفل «نينرلا ةيحان ىفيف تتفتلاو

 ادحأ نأ لب . .نوفيلتلا سرج نينرب أدبأ متهت مل ىفيف نإ ةشهد ىف اهتخأ
 ندوعتي مل اهتاقيدص ىتح ..ادج اردان . .اردان الإ نوفيلتلاب اهب لصتي ال
 .اهب لاصتالا

 دق ةليبن تدجو اهنكلو ءنؤفيلتلا ىلع درتل وهبلا ىلإ ىليل تجرخو
 : ثدحتملل لوقت اهتعمسو «هيلإ اهتقبس

 .ىدنفأ اي نيم اهل لوقن -

 : ةشهد اهينيع ىفو ىليلل تسمهو
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 ! ديسلادبع نيمأ همسا ..ىفيف زياع دحاو -

 : اهنم ربكأ ةشهدب .ءاهتخأ ةشهد درت ىهو ىليل تلاقو

 !! ىفيف -
 : ةليبن تلاقو
 !! ىفيف ..هويأ -
 : بذهم توص ىف تلاقو اهنذأ ىلإ نوفيلتلا ةعامس تعفر مث

 ..كلضف نم ةدحاو ةقيقد -

 فزت اهنأك ةحرف اههجو ىلعو تلاقو :بتكملا ةفرغ ىلإ ىليل ترجو
 : ىرشب اهتخأل

 .ىفيف اي نوفيلتلا -

 : ءاوهلا ىف اهنانسأو
 .تتام ..تمان ..ةدوجوم شم هل ىلوق -

 : اهتخأ ةخرصب .تئجوف دقو ىليل تلاقو
 .ديسلادبع نيمأ همسأ دحاو هد -

 : خرصت لازت ال ىهو ىفيف تلاقو

 .هملكأ ةزياع شم ..ةفراع -

 : اهفطعتست اهنأك ىليل تلاقو

 ! هيا زياع هيفوشت شم بيط
 : خرصت ىفيف تداعو

 ..هشو ىف ةكسلا ىلفقا ..هملكأ ةزياع شم ىنإ كل تلق -
 : قافشا ىف اهتخأ ىلإ رظنت ىهو ىليل تلاقو

 ! كعمست امام نسحأ .ةدك شيقعزتم -

 : ةلئاق ىفيف خارص دتشاو
 ..دح نم اهنم فاخأ ةجاح شلمعبام انأ امام نم ةفياخ شم انأ -

 ةليبن اهتلبقتساو وهبلا ىلإ تجرخو ءاهتخأ تكرت مث اليلق ىليل تددرتو

 !؟ اهلام -
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 : ىليل تسمهو

 .ىتاه ..ملكتت ةزياع شم -

 .اهتخأ دي نم نوفيلتلا ةعامس تذخأو

 ...ةعاس دعيصإلكتت حمست .ةيوش ةنابعت ىفيف ..نيمأ ذاتسأ اي -

 .ةركب ملكتا .. كل لوقأ الو
 : اهل لوقي نيمأ توص تعمسو
 .رشلا دعي .ءاهلام -

 نم نينامثلا ىف زوجع لجر هنأ اهيلإ ليخ ..هتوص عمست ىهو تمدصو
 : قيقرلا اهتوص ىف تلاقو ..هرمع

 ! راوسنوب ..ةركب ملكتا ..عادص ةيوش ..ةجاح شيفام -

 ,سمه ئف ةلئاق ةليبن اهتخأ ىلإ تتفتلا مث ,نوفيلتلا ةعامس تعضوو
 : ريطخ رس نع اهثداحت اهنأك

 ؟ ةجاح ىفرعت ىتنا -
 : اهيفتك زهت ىهو ةليبن تباجأو
 .ادبأ --

 : ىليل تلاقو
 ! اهرخآ ىلع ىفيف ىد ..ةريبك ةياكح اهنإ رهظي -
 نأ لبقو نيتلئاستم نينيعب اهيلع تلطأو :ىفيف ىلإ تداعو اهتكرت مث

 : ىفيف اهيف تحاص .ملكتت

 .:نكاذا ةزياع ::ىدحيول تينت كلتضق نموا: ةحاحكل لوقا اح شح
 .طقسأ ىنازياع الو ..هد تيبلا ىف ركاذت شفرعتام ةدحاولا هيه

 شومري اهيلع تبرت اهنأك اهتخأ ىلإ ترظنو «نانح ىف ىليل تمستباو
 : ءوده ىف تلاقو ءاهينيع

 ! كسفن شيلعزتام سب ..رضاح -

 اهيمست امك «تانبلا ةدؤأ» - اهتفرغ ىلإ تهجتاو , ىليل تبحسناو
 اهتخا دجت نأ ىنمتت تناك دقل ..اهيتفش نيب لازت ال اهتماستباو - اهمأ
 ..نوفيلتلا ىف اهثداحيو هثداحت لقألا ىلع وأ ..اهبحيو هبحت اباش ىفيف
 رتوتل ديحولا جالعلا نأو ءبحلا الإ اهصقني ال اهتخأ نأ دقتعت تناك
 اهنأ دبالو ..اريخأ بحلا ىفيف تدجو دقو ..بحلا وه اهطخسو اهباصعأ
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 لوقت نأ ىه عيطتست له نكلو ..اهرارسأ لك ىلع اهعلطي نأ ىلع اهتخا
 .اماع نيرشعب اهربكي اجوزتم الجر بحت ؛ىحتف بحت اهنأ امهل

 ىحتفو ,مونلا صيمق ىدترتو اهبايث علخت ءاهتآرم مامأ ىليل تفقوو
 .اهلقعو اهبلق ألمي

 ...مهلك سانلل هنلعت نأ ىنمتت اهنإ ..ةميرج اهبح نأ سحت ال اهنإ
 رخفت اهنإ ..اضيأ اهلاخلو ..حودممو دمحأ اهيوخأل ..اهمأل ..اهيتخأل

 الجر تبحأ ىل اذامو ..رونلاب اهتايح ألمي بح هنإ ..هب ىهابتت ..اهبحب'
 لجر بح نيب قرفلا امو ..اجوزتم ناك اذإ هبنذ امو اهينذام ..اجوزتم
 ناك اذإو ءبحلا كرابي هللا ناك اذإو ..امئاد بحلا هنإ ..جوزتم لجرو بزعأ
 .اهبحب فرتعت نأ بجي سانلاو ءاهبح كرابي هللاف ,بحلاب نوفرتعي سانلا

 سانلا نإ ؟اذامل ىردت ال .اهبحب حوبت نأ عيطتست ال ىهف كلذ مغرو
 ءاهلوح اوسيل سانلاو ..هي اوفرتعا ىل ىتح هب حوبت الأ اهيلع نوضرفي
 نوريشي اهردص ىف مهب سحت اهنإ ..اهسفن لخاد ىف ..اهلخاد ىف مهنكلو

 ..كبحب ىحوبت ال ..ىتكسا ..سه» : حيحفلاك توص ىف نوسمهيو .اهيلإ

 .اهاتخأ مهيف امب مهلك سانلا ..«هب حوبلاب كل حمسن ال اننإ
 امهنم لطت ةذفانك ناتحوتفم اهانيع ..منت ملو ءاهشارف ىف ىليل تدقرو

 ىتح .مونلاب ىليل ترهاظتو ..ةليبن تءاج ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىفو

 .اهثداحت ال

 اهتم لل ناتخوتفم اهاتيع :اخيأ مك لو ةاهشارق ىف ةليش تدقري
 .دومحم ىلع

 ىه اهشارف ىف تدقرو ..مونلاب نارهاظتت اهاتخأو ..ىفيف تءاج مث

 .نيمأ ىلع نالطت اهانيع ..منت مل ءىرخألا

 .مالظلا ىف ةحتفم نهنويع تانب ثالث
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 نينيع ىفيف تحتف امدنع احابص فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا تناكو

 هنأك مهجتم .اههجوو اهشارف نم تماقو ..قرألا تامصب نالمحت نيتدودكم

 نونلا نم ليس يكسدتاق ةفرشلا «نتينشو تحتنو :عاببم اهتايح ىف نشيل
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 :ةفرغلا لكاذ
 ىهو اعيرس امهتضمغأو تداع مث ءامهتحتفف ةليبن ىنيع ءوضلا عسلو

 .نيتمئانلا اهيتفش نيب نم تلاقو ءرخآلا اهبنج ىلع بلقتت

 .ىكيلع مارح ..ىفيف اي شيشلا ىلفقأ -
 : ةفرغلا جراخ هجتت ىهو ىفيف تلاقو

 .لسك شالب هأب ىموق ..ةينامت تقب ةعاسلا -

 نجست اهنأك ءاهينيع قوف اهينفج لادسإ مكحت ىهو ةليبن تلاقو
 : اهنم برهي ال ىتح مونلا امهفلخ

 .ىلوألا ةرضاحملا رضحاح شم ..ةمياق شم -

 .: بابلا ىلإ تلصو دقو طخس ىف ىفيف تلاقو
 شاهيفام بادآلا ةيلك ..ةتلاتلا الو ..ةيناتلا الو ..ىلوألا الو -

 ! ةيفوب اهيف ..تارضاحم
 . ةليبن درت ملو
 «مونلا لواحت تداعو ءاههجو قوف ءاطغلا تبذج مث ءاهينيع ىليل تحتفو

 .ملكتت نأ نود

 شامق نم مون صيمق ىف ريست ىهو ؛مامحلا ىلإ ىفيف تبهذو

 ودبت ..طيسب ءعساو ةبقرلا دنع لوفقم :مامكألا ليوط «قرزأ هنول .«الليفلا»
 .ىدلب ىهقم ىف ىبصك هيف

 هلوفكس اوقتس امالك اهسأر ىف دعت ةحراس ىهو .مامحلا نم تداعو
 ىف اهثداحي نأ هقح نم سيل هنإ هل لوقتس ..ديسلادبع نيمأ نذاتسألل

 هوكشت نأب هددهتسو .. اهتعمس ىلإ تءاسأ دق اهل هتقحالم نأو . .نوفيلتلا

 ,اهقرأ نمو اهتريح نم هيف مقتنتس ..اريثك امالك هل لوقتس ..ديمعلا ىلإ

 .اهدورش نمو
 اهتروث بصتل نيمأ ذاتسألا وحن ىرجت اهنأك لجع ىلع اهبايث تدتراو

 لماعم ىف هيدترت ىذلا ضيبألا اهفطعمو اهبتك تلمح مث ..هسأر قوف

 ىاشلا نم اناجنف اهسفنل تبصو .ماعطلا ةرجح ىلع ترمو ..ةيلكلا
 . «نيجلاب اهتشح زبخلا نم ةريغص ةعطق تطقتلا مث ءنيتفشر هنم تفشر

 .تجرخ مث ءاهتلكأو
 عراش ىلإ تهجتا مث .سابع ىريوك تربعو ءاهيمدق ىلع تراسو
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 .حابصلا ةدوربب سحت نأ نود ..ةعماجلا ىلإ مث ,ةزيجلا
 ىلإ تهجتاو ..تالافتحالا ةعاق ىنبم فلخ .مولعلا ةيلك ىلإ تلصوو

 نيبو لاقو ءريصق رمسأ بلاط بابلا دنع اهفقوتساو ..تانبلا مسق ىنبم
 : ةبذهم ةماستبا هيتفش

 :ةنقم هلق ايريغلا جاب
 : داج توص ىف تلاقو

 .ريخلا حابص -
 : ءاجر ىف باشلا لاقو

 ؛اهلقنا ءسب ةدحاو ةعاس ..ايميكلا تارضاحم كنم فلتسا ردقأ -

 .كل اهعجرأو
 : مستبت نأ نود تلاقو

 .تيبلا ىف تارضاحملا ةسارك تبس ..اياعم شم ..ةفسآ -

 : هيتفش ىولي ىهو الئاق دعتباو ؛هتماستبا باشلا بحسو
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 ..تارضاحملا ةعاق ىلإ تراس مث ..اهلوح تفلتت نأ نود ةهرب تفقوو

 ,ةكيمسلا هتراظنو .هتقلخب نيمأ اهئجافي نأ ةظحل لك ىف رظتنت اهنإ
 .:ةهؤللا ةتماستتاو

 .اهئجافي مل نيمأ نكلو
 نأ تدوعت ىذلا اهناكم ىف تسجلو «تارضاحملا ةعاق نعل ثتلخدو

 | ةسماه اهل تلاقو ءاهبناج تسلجو .ةمطاف اهتليمز تءاجو ..هيف سلجت
 : اهسأرب اهوحن ليمت ىهو

 ؟ كرابخأ هيا -

 : ةبير ىف ءاهيلإ رظنت ىهو ىفيف تلاقو
 ؛ ةسيوك ةجاح الواح
 : ةريبك ةماستبا مستبت ىهو ةمطاف تلاقو

 : اهنع اهينيع ريدت ىهو ىفيف تلاقو
 .اهيبخأ ةجاح شيفام ..ادبا -

 : ثبخ ىف هيلإ رظنت ىهو ةمطاف تلاقو |
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 0 ناوكلا تلصو ناسا 1 ةضيستم

 : اهتروث هجرشحت سماه توص ىف اهتعطاقو ءةدح ىف اهيلإ تتفتلاو
 ..عينشت ..بذك هيعمستب ىللا لك ..زاوج شيفامو ..ةلأاسم شيفام -

 . ىد ىز تاجاح ةعاتب شم ىنإ ةفراع ىتناو
 : اهيتفش نيب ةثيبخلا اهتماستباو تلاقو ءاهنع اهسأر ةمطاف تدعبأو
 ! ةفسآ :ضالخت ..شيلعت تاما نيط -

 اهبلق دامت اهتروث تناك ..ةرضاحملا نم اًئيش ىفيف عمست ملو

 اهنم ةعطق لكو ؛ةعماجلا ءانف ىف ريست ةرضاحملا دعب تجرخو ..اهينذأو
 نكلو ..هعفصتل ..ههجو ىف قلطنتل ءديسلادبع نيمأ ذاتسالا ءاقلل ةزفحتم

 .رهظي مل نيمأ ذاتسألا
 نم جرخت ىهو ..ةعبارلاو ..ةثلاثلاو ..ةيناثلا ةرضاحملا ىفيف تلخدو

 ..نيمأب ىقتلت اهلعل ءاهتارمم ىفو «ةيلكلا ءانف ىف بوجتو :ةرضاحم لك
 قلطت نأ تعاطتسا .هب تقتلا اذإ ىتح ؛ةديحو نوكت نأ ىلع امئاد صرحتو

 .امهعم دحأ دوجو ىعارت نأ نود ؛ههجو ىف اهتروث لك

 .هب قتلت ملو
 تسحأ ..اهباصعأ رتوت نمو ءاهزفحت نمو ءاهتروث نم بعتت تأدبو

 .مانت مث ..ىكبتو ءضرألا ىلع اهدسجب ىقلت نأ ديرت اهنأ

 اهتروث ىقلن اهنأك ءدعقم قوف اهسفن تقلأو «ةيلكلا هيفوب ىلإ تبهذو

 سلجت ةرواجملا ةدئاملا ىلعو ..الوكاكوك ةجاجز تبلطو ..اهيفتك نع
 . هب قرخت نأ دمعتت اهنأك لاع توصب امهادحا تلاقو ..اهتاليمز نم ناتنثا
 : ىفيف ىنذأ

 .بيرق اوزوجتياح مهنأ اولوقيبو -
 : مكهت ىف ةيناثلا ةليمزلا تلاقو

 .ةرازو ليكو ىقبي اهلاخ ىه ام ..ىتس اي اعبط -
 : لوقت ىلوألا تداعو

 .اشاب ناميلس عراش ىف ةرامع اهدنع هد .هدك سب شمو -

 : ةيناثلا تلاقو

 .همد لقتو هتراظن ةيافك هد ..ةنارسخلا ىه لاح لك ىلع -
 ءاهدي ىف الوكوكلا ةجاجز تشعتراو ..مالكلا اذه لك ىفيف تعمسو
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 .ىمحلاب ةأجف تبيصأ اهنأك
 ؟ لعفت اذام

 ةحيضف قلطتو ءالوكاكوكلا ةجاجزب امهفذقتو ءاهيتليمز ىف خرصت له

 !؟ ةيلكلا ىف
 .ال

 ىتح ءافيفخ ازورب ةزرابلا اهنانسأب ىلفسلا اهتفش ىلع تطغضو

 قوف الوكاكوكلا ةجاجز تعضو مث ..اهباصعأ طبض ىلع ملألاب تسحأ

 رظنت نأ نود تماق مث اهيتليمز سأر قوف اهمطحت اهنأك فنعب ةذدئاملا

 ةصصضخملا ةفرغلا وحن تهجتاو .ةزتهم ةعيرس ىطخ ىف تراسو امهيلإ

 درطت اهنأك اهينيع قوف زتهت اهشومرو «ةيلكلا ىف ديسلادبع نيمأ ناتسألل

 .اهلالخ نم اهقيرط ىرت نأ عيطتست ال ءءادوس ةمامغ اهقوف نم

 عمست نأ رظتنت مل مث :ةعيرس ةددصع تارقن ةفرغلا باب ىلع ترقنو

 .لوخدلاب اهل حمسي اتوص
 .تلخد

 ..لمعملا فطعم ..ضيبآلا هفطعم ايدترم ,هبتكم فلخ اسلاج :ناكو

 نودي ملق هدي ىفو ةكيمسلا هتراظن لالخ نم هيف لطي بوكسوركيم همامأو

 .هتاظحالم هب

 لاقو «ةأجافملا اهتزه ةماستبا هيتفش نيبو ءاهيلإ رظنو .هسأر عفقرو

 : هسافنأ طقتلي هنأك

 .الهأ -

 : اههجو نقتحا دقو هيف تخرصو
 انأ ..حرابما نوفيلت ىل برضت كنأ كسفنل حمست كترضح ىازا -

 ةذتاسالا ناشلع شم ,ملعتن ناشلع ةعماجلا ىجينب انحا .شكلحمسام

 .تانوفيلت انل اويرضي

 هبتكم ءارو نصحتي هنأك ءسلجو داع مث ؛هدعقم ىلع نم موقي نأب مهو

 : كابترا ىف لاقو ءاهتروث نم
 ..تيبلا ىف مكروزأ ىنا ىف كنذأتسا ناشلع نوفيلت كل تيرض انأ -

 ..و ؛ليبن ىدصق نأ ةفراع ىتناو
 : خرصت تداعو
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 دعبت كنأ ىنمهي ..ليبن شم الو ليبن كدصق ناك اذإ شينمهي ام -

 ىرمع انأ ..تاعاشا تلمتا ةيلكلاو ءىنع اوملكتيب اوقب مهلك ةبلطلا ..ىنع :

 لمعأ ىنزياع ىنعي ..تانبلا ةيقب ىز شم ىنإ فراع تنأو ..ةدك ىلصح ام

 .ةعماجلا ىجآ لطبأ الو ءديمعلل ىكتشا حورأ ..هيا

 تاقلط اهنأك ,:ةدحو ةعرس ىف اهيتفش نيب نم جرخت تاملكلا تناكو

 , دافتحا اههجف دادزاو 0 ديلا نم ىوقأ .جوهأ شاشر عفدم

 ةسلاج تطقسو . .داكلاب تتقيحاك ,عطتست ملو ٠ ,اهعومد مواقت نأ تلواحو

 هب دصت نأ لواجت ريغصلا اهليدنم تجرخأو «بتكملا راوجب دعقم قوف

 ٠ .اهجيشن هب متكتؤ :عومدلا رهن
 هبوشي هكابتراو كلكم وهو اهتم عدقتو ةيتكم ءارو نم نيمأ جرخو

 فقوو هدي بحسبو داع هنكلو اهفتك ىلع تبريل هذي دمي نأ مه مث . .لوهذ

 ومع يفالاك جا بايك ودك كاحتراوب ,ملكتي نأ لواحي اهتلابق

 :جرشحم
 :ىد ةجيوتلل كقيدشأ» تؤ ركاف نكتتكاف, .اذج فسآ ..فسآ انأ -

 مث ؛هتراظن جاجز فلخ ناشعترت نينيعب اهيلإ رظني وهو ءاليلق تكسو
 : صالخا ةنر هتوص ىفو لوقي داع

 ..كل رذتعا ناشلع هيا لمعأ فراع شم انأ ..طايع ةيافك ..ىكوجرا -

 .ةدك دعب كقيضاح شم ىنأب كدعأ ىنأ هلمعأ ردقا ىللا لك

 اده ةارماوتا فر ,ةفقاو تماقو ميجحلا اهليدنمب اهعمد تففجو

 : اليلق اهتوص
 .ةدراهنلا ةييصع.نسب انأ ..شطيعب ام انأ -

 اهعومد اياقب ىلإ رظني وهو لاقو ءةنيكسم ةماستبا مستباو
 .ققع ىشيلعزتاع ىكوشنا -
 : ةوطخ هنع دعتبت ىهو تلاقو

 ..كدعو قدصاح انأو . .ىنتدعو صالخ تنإ -

 يب هادو يل لاي حار قرم ,هدعو ىلع مدني هنأك هسأر ىنحاو

 : ةبسيوع ةيرظب حرش ناك

 نينتا لك ..ايميكلا براجت ىز سانلا نيب تاقالعلا نأ دقتعاب انأ -
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 ةبرجتلا ةجيتن نوكت نكميو ..ضعب ىلع براجت اولمعيب ضعب اوفرعي
 مزال ..ةبرجت لوأ نم شنابتيام ىد ةجيتنلا امنإ ..ةوادع وأ ءبح وأ .ةقادص

 ةجاح شيف ام ..ىناتلاب هتقالع ددحي ام ةياغل ريتك براجت لمعي دحاولا
 .براجتلا تائم دعب الإ اهوفشتكا

 : تأده دقو تلاق

 .ةمهاف شم ..هيا كدصق -

 : هئاذح نوب ىلإ رظني وهو لاق
 .ريتك براجتو تالواحم انمادق ةسل ..لمأ ىدنع هسل نأ ىدصق -

 :مالكلا ةصرف اهل كرتي نأ نود درطتساف «نيتبضاغ نينيع هيلإ تعفرو
 شم ..كقياضاح شم ىنإ كتدعو انأ ..ىنم شيلعزتام ..ىكوجرأ -

 انتا. .تيبلا ىف مكروزح الو ,نوفيلت كلبرضاح شم . :ةاح امن ةلخم: كلانا
 دقفأ ىنأ ىنم ىبلطت كنأ كقح نم شمو ..لمألا دقفاح ىنإ شردقأام
 .دحاو لك قح نم هد لمألا ..لمألا

 : ةرم لوأل اهعمست اهنأك ء؛هتوص ةنرل بجعتت ىهو تلاق

 .كسفن شبعتتام ..لمأ شيف ام نإ كل دكؤأ -

 : مستبي ىهو لاق
 .لمأ ىدنع ةسل انأ ءلمأ شيكدنع ام ىتنا ناك اذإ -

 : هيلإ رظنت نأ نود تلاق مث ؛:ةهرب تتكسو
 ىف ىتعمس ىلع فاخت كنأو ءشينقياضت ام كنأ ةيافك ..لاح لك ىلع -

 .ةيلكلا

 : بابلا ىتح اهءارو ريسي ىهو لاق
 .ىسفن ىلع فاخي ام رتكأ ىكيلع فاخاب انأ -

 .ةعوللا نم تارطق نيتظحاجلا هينيع ىفو ءاهفلخ رظني ىهو ء:تجرخو
 ةعيرس تاوطخب تراس ..كلذ دعب ةيلكلا ىف ىقبت نأ ىفيف لواحت ملو

 ىرت نأ ديرت ال اهنأك ءاهتاليمز ىأ اهئالمز نم دحأ ىلإ تفتلت نأ نود
 اهردص ىفو . :ييجف اهلقغ نناو» .اهيف اهرفاظأ بتشنت ال ىتح مههوجو
 ىف اهتع ناثدحتت اتناك نيتللا اهيتليمز توص اهيتذأ ىفو ..ةعيوز اياقب
 : لوقت ىهو امهادحإ توص نرو ..هيفوبلا

 مهدنع لود» لوقت ىهو ىرخألا توص نرو « ..ةرازو ليكو اهلاخ هد »
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 ناك ول ىتح ..بحلاب اهيلع نلخبي اهتاليمز نإ ..«ناميلس عراش ىف ةرامع

 تسيل اهنأل ءاهبحي نأ نكمي دحأ ال ..ديسلادبع نيمأ ذاتسالاك ناسنإ بح
 جاوزلاب اهيلإ مدقتي ىذلاو ..ةديفم اهمسا نألو ,ةسرش اهنألو ؛ةليمج

 ..ةرامع كلمت اهمأ نألو «ةرازو ليكو اهلاخ نأل نكلو ءاهسفنل اهديري ال
 ..اهلهاجتت تناك اهنكلو ..امئاد اهفرعت تناكو . .ةقيقحلا هذه فرعت ىهو

 .اهئايربكو اهرورغب ظفتحت ىتح ءاهنع اهسفن بذكت تناك

 ..ةراجحلا عطقك اهسأر ىف طقاستي اهيتليمز توص ىدصب تسحأو

 اهنمجريو «تارخاس اهيلإ نرظني نذخأو نعمتجا دق نهلك اهتاليمز نأك

 .بوطلاب
 ىف عفترا نيمأ توص نكلو ..اهردص ىف فزنت اهتماركب سحت تأديو

 بحو ..صالخا ةنر هتوص ىف تناك دقل ..اريخأ هتعمس امك ..اهتليخم
 ظفتحي نأ ىلع امئاد صرحي هنأ مغر :لفط هنأك اهمامأ اكيترم ناكو

 تناك ول ىتحو ؟هبح قدصت ال اذامل ..ذاتسالا رورغو ءذاتسألا رهظمب

 - هيويع لك مغر - هنإ ..اهيلع هتفاهتب اهرورغ ىضرت ال اذاملف ,هبحت ال
 ! هيحت ال دق . :اجوز هنينمتي اهتاليمز لكو . .حجان باشو ..ةعماجلا ىف ديعم

 أ ىهابتت ال اذاملف . .هب جاوزلا ضفرت ةدحاو نهنيب سيل نكلو «نهنم ةدحاو

 اهجوزتي نأ ديري ناك ول ىتحو ..جاوزلل اهبلط ىتلا ةديحولا اهنأب نهيلع

 هنأ ..اهنم لقأ سيل ىهف ؛ةرامع كلمت اهمأ نآلو «ةرازو ليكو اهلاخ نآل

 .هعم رفسلل ةحشرم ىهو ءاكيرمأ ىلإ رفسلل حشرمو ءديعم

 اذامل . 0 نأ لواحت ىهو ءاهتاوطخ تعستاو

 اذامل ..هجوزتت نلو ..نيمأ بحت ال اهنإ ؟دحلا اذه ىلإ اهب اهسفن لغشت
 نآل 0 ؟باذعلا اذه لك اهسفن بذعت اذامل ؟ةطاسبب لئاسملا ذخأت ال

 ..تنبك اهلماعيو ..اهتلزاغم ىلع أرجتي اهتايح ىف باش لوأ وه نيمأ

 .جاوزلاب اهل حمليو
 اهتخأ نع ثحبت نأ تررق دقو .بادآلا ةيلك ةيحان اهريس ىف تفرحناو

 .اهراكفأ نع اهلغشتو « تيبلا ىلإ اهعم دوعت اهلعل «ةليبن

 تحت ضرألا ىلع نيسلاج ةاتفو ىتف تحملو .بادآلا هيلك نم تبرتقاو

 اعساو ايوث تدترا دقو ورنوم نيلرامك ريست ةاتفو ..باتك امهنييو :ةرجش
 اقيض ايضف امازح اهرصخ لوح تدشو «تانوبيج» عيرأ قوف هليذ عفترا
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 يتلا قر م ادصألاب اههجو تديمم خا ةاتفو ؛ ةيزطكلا ةليداةثاك
 «ةنسح» و ليللا ةقاطب هنأك لحكلا نم طخ اهينيع لوحو ..قماغ رمحأ

 عباصأ فارطا قوف ليامتت ةفقاو ةعبار ةاتفو ..اهدخ قوف اهتمسر ةريغص

 مهناك اهتوكحاضي نايشلا َّنِم ةعيرا اهلوحو قيئانلا.صقرت اهناك :اهيمدق
 .هماغنأ ىلع صقرت انحل اهل نوفزعي

 طقسلاب نصف ال ىهو :تاديعتفلا تانبلا الإ وبلا طقتظأل اهينيغ نإ

 .نابشلا نم ةقاب اهلوجو اهيمدق فارطأ ىلع ليامتت اهسفن روصتتو
 ترم ..ةليبن نع اثحب بادآلا ةيلك ءاحنأب فوطت تأديو ىفيف تدهنتو

 عقي ىذلا رخآلا هيفوبلا ىلإ تلخد مث ..ءانفلا ىف ةرثتنملا هيفوبلا دئاوم نيب
 مث ..ةداحلا تاشقانملاو جيجضلا طسو اهانيع تفاطو ؛ةيلكلا موردب ىف
 تاقيدص نم ىرخأ ةاتفو .ةاتف تلأسو ,ةيلكلا تارمم ىف بوجت تذخأ

 بابلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةضيرعلا ملالسلا قوف ةفقاو اهتحمل اريخأو ..ةليبن
 : ةريح ىف اهلوح تفلتت ىهو :؛ىجراخلا

 : فاطعتسا هنأك ءوده ىف تلاقو ءاهنم تبرتقاو

 !؟ ةليبن اي ةحورم شم -
 : اهنع اهدرطت اهنأك ةعرسب تلاقو «ةليبن اهب تئجوفو
 .ةرضاحم ىدنع ةسل انأ ..ال -

 : ةنكسم و فعض ىف ىفيف تلاقو

 ةعورم انآ .:بنط-
 .تدعتباو

 .ةريح ىف اهلوح تفلتت ملسلا ىلع ةفقاو ةليبن تكرتو

 ل ا نشوشلا ءىفطت ال 1



 م ثلا ءىفطت ال
 ٠
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 ىف اهلوح تفلتت بادآلا ةيلك ملس ىلع ةفقاو ةليبن تناك

 اهتخأ ىلع تبذك دقل ..دومحم نع اهينيعب ثحبتو .ةفهل

 اهنإ ..ةرضاحملا روضح راظتنا ىف اهنإ :اهل تلاق امدنع

 ..اهرضحتل ةرضاحم كانه سيل لب ..ةرضاحملا رضحت نل ال

 اهنإ اهل لوقت نأ عيطتست تناك دقل ؟اهتخأ ىلع تبذك ذامل ىردت ال ىهو

 مدح فلك اننا سفن صراوي حلا: نإ ٠ :ليمعلا ءايحلا نم عوت رفحا

 وهبت .نخآلاب امهدكا ناجلقلا ىلخي نأ الإ انيبش كيوي ذل ةسفنب' ىتدكي
 اهون اينذكلا اذه ناك ايزو ..: يتخيل <يذكلا ىلإ رطنصي دقو :: ادي انهن

 :ةظفحم لخاذ هدوقت ئفحي ناسنإلا نإ ..زازقعالا نم عوت قه وا ..ةايحلا

 دحأل حمسي الو ءسانلل اهضرعي نأ ىلع اهب نضيف .ةنيمث ةيلاغ اهنأل لب
 هبحاص هيفخي :نيمث لاغ ءىش هنإ ..بحلا كلذكو ..«؟كعم مك» :هلأسي نأب
 ..بيرغ لخدت هدسفي وأ دسح هبيصي ال ىتح «نويعلا نع

 ..دومحم دي ىف اهديو لينلا ءىطاش ىلع ريست اهأر نأ دعب دمحأ اهيخأ

 اهنإ :هل تلاق دقل ..ءاضيب تسيل ةبذك ..ةدمعتم ةبذك ..ربكأ ةبذك تبذك
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 ئذلا ماعلا لالخ تو «اقيش وقت مل ايفو :جاوزلا رود دق ومكتمو
 نأ سحت ىهف كلذ مغرو ..جاوزلا ىف دومحم اهحتافي مل امهبح ىلع ىضم
 ..نوذأملا ىلإ قيرطلا الإ قيرط هل سيل ..جاوزلا ىلإ ىهتني نأ دبال اهبح
 ىرت داكتو ..هل ةجوز اهسفن ربتعت ىهو ءدومحم بحت اهنأ تفرع نأ ذنمو
 .امهدالوأ ةروصو ءامهتيب ةروص اهلايخ ىف

 زوهشم «نممشلا قووتشك .رفزلا معقتع  ايعيط اهبه اح كل
 نأ لبق دومحم اهلزاغ نأ ثدحي مل ..لاعتفا الو هيف دمعت ال ..عيبرلا
 نيب هارت تناك ..هبحت نأ لبق اهسفنب هتلغاش نأ ثدحي ملو ءاهبحي
 ةييونم ىف ليثلا هانم نول ىف ةترتشي ىسصتقلا ىلإ يسر تف ةئالمز
 ةرطقك ءامهضايب طسو امهداوس عملي ناتقيمع ناتعساو هانيعو ..ناضيفلا
 ىلعأ قوف نايقتلي نافيثك هابجاحو ..راهنلا ةحفص ىلع تبكس ليللا نم
 دل تالفز نع هيمي نكي ماو فاح يوفق ةيدهوو ل اعفز هاك شكو :ةقنأ
 هنأ هتأر نأ ذنم تردق دقو ..ميعز هنآك مهنيب بوبحمو ..طشن هنأو ..داج هنأ

 ةءادكو .فايزألا ةيلظ مئاط اهل ةيسيخرلا هناك نإ :مقامرألا ةبلط وم
 .فيرلا لهأ ةجهلب نطي هثيدحو ..فايرألا ةبلط الإ هسبلي ال عقافلا رفصألا

 ةجهللاو ..هتلوحف ..هتلوجرب تابجعم ..هب تابجعم اهتاليمز تناكو
 ,كانه ..اديعب رودت ةيقاس نينأل ىدص اهنأك هثيدح نم قفدتت ىتلا ةيفيرلا

 لواحي الو ءنهلزاغي ال هنأ هب مهباجعإ رس ناك اميرو ..فيرلا ىف
 ىلع تاليخد نهنأك ..تائتطاخ نهنأك نهلك تانبلا لماعي هنإ ..نهتيحص

 ىبرتو زبختو نجعت ..نرفلا بناجب ..تيبلا ىف اهناكم تنبلا نإ ..ةعماجلا
 .همأك ..دالوألا

 لواحت ملو ..ىزيلجنإلا بدألا ةيعمج ىف هل ةليمز اهسفن ةليبن تدجو مث
 ..ةداج اهنأ اهتعيبط نم ناكو ..ةبلطلا ىقابب اهمامتها نم رثكأ هب متهت نأ
 لبقت الو ..ببس الب مستبت ال ..اهتيصخشب ةزتعم اهتمارك ىلع ةصيرح

 دومحم ىلع لبقت اهسفن تدجو دقو ..ةلامزلا هبلطتت ام ردقب الإ باش ىلع
 نم انايبا اوس اول نا ةنصنف دقن ىف اكرتشولو ا اياك ايوس ارقتل
 امهتقادص تعستا مث ..ةقادص ىف ىزيلجنإلا بدألا امهعمجو ..رعشلا
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 ..اهتيب برق ىتح اهعم ريسيو .ةعماجلا نم ايوس ناجرخي احبصأو
 نع اهثدحي أدب مث ..هتحت اًئيش ىفخي ال ..نيزر ءداج امئاد امهثيدحو

 ةكربلا ىلع لطيو نيطلا نم ىنبملا مهتيب نعو ..ةريغصلا هتيرق نع ..هسفن

 اروص اهلايخ ىف مسري هسفن نع اهل هلوقي ام لك ناكو ..اهيورغ ىتح

 دعب ؛ةرم اهل لاق دقو ..ةلئاعلا خيرات نعو ءاهتوخأ نعو ءاهمأ نعو ءاهيبأ
 :اهتلئاع نع رثكأ ليصافت فرعيل اهيلع حلأ نأ

 ..مكتهرك تنكو ءدلبلا دايبسأ متيقب 3ب متنك ٠ اندلب ىف متنك ول ىنعي -

 :ةشهد ىف تلاقو

 هيل -
 . :هينيع نم لطت ةمراص تارظنو لاق
 اني لا قه اجب رق هت: كاتيل نايس امرك رست ا 2

 «,ىشو ىلع لزنيو لجعلا تحت نم ريطي بارتلاو .هتيبرعب ىمادق توفي

 ايوبأ موقي هيبلا ةداعس فرشي املو . .هيبلا ةداعس راظتنا ىف هصيفارأ

 ضرألا هركايو .. هتليع هركايو . .ههركاب تنك . .اهسوبي هديإ ىلع ىطويو

 .اهعرزيب ايوبأ ىللا هتعاتب
 :هتروث نم هيلع قفشت ة*ت اهنأك مستبت ىهو تلاقو

 زن اهو نم ةؤعلا' انعم انملا .. نتجطا <

 :هينيغ ىف نانلاو لاقو هني ىف اهرضعي انآ لواجُت
 ..هينات ايند ىف ىتشعو تدلوتأ ىتنا ..ىنيمهفت نكمم شم ىتنا -

 شيتفشام ..هيب تيسح انأ ىللاب شيتسحام ..هتفش انأ ىللا شيتفشام
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 شيتبتكام ..ةيزعلا بحاصل راجيإلا عفدي ناشلع همحل نم عطقيب ىكوبأ
 .ىملعتتو ةسردملا ىلخدت ناشلع ةيناجم بلط ةيون

 :هتروث نع سفنتلا ىلع هنيعت اهنأك هدي ىف اهدي كرتت ىهو تلاقو
 ثيبح انأ ..اهلوقتب ةملك لكب هساحو ..دومحم اي سيوك كامهاف .انأ -

 نأ ىسفنو ..هفرعأ ام ريغ نم كدلاو مرتحايو ..اهفوشأ ام ريغ نم مكدلب
 . 2 ..و ..كتمام ىز ىقبت ىتمام

 ناللظي نانورقملا نافيثكلا هابجاحو .هدي ىف لازت ال اهديو ءاهعطاقو
 :ةرهاظم دوقي هنأك ةدح ىف لاقو ..هينيع نم ةقلطنملا رانلا

 رظنم الو ءنيحالفلا رظنم مهبجعيب ىللا حاوسلا ىز ىملكتتب ىتنا -
 رئاث انأ ءاندلب شبحبام ىنإ ىفرعت مزال ..فللا ةيالملا ةسبإل ىللا تسلا
 ةريحب شايهام دلبلا طسو ىف ىللا ةكربلاو ..اهيف ىللا ىلعو ءاندلب ىلع
 نايلم عقنتسم ..عقنتسم ىد ..اهرظنم كبجعي ناشلع «نازول ةريحب ىز
 انأو ..ايرالملا مهل بيجيو دلبلا لايع صرقيب سومانلاو ..تارشحو سومان
 نامك مزال ءاندلب ىبحتب ىتنك اذإو ..ايسراهلبلاو ايرالملاب تييع ىسفن
 ىمرتحتب كنإ ىلوقتب ىتناو ..ايسراهلبلاو ايرالملا ىبحتو ءسومانلا ىبحت
 ىوقأ نوكي هنأ ىنمتأ تنك ىلع بعصيب امنإ هضرب همرتحاب انأو ..ايوبأ

 برضيو .روثي هنإ ..ةيزعلا بحاص ديا سوبي شيطوي ام هنإ ..هدك نم
 :.و .:ةيزعلا ٍتحباتص

 نيذيع اهيلإ عفرف ءهدي ىف لازت ال اهدي نأ همالك متي نأ لبق سحأو
 هنأك ؛:ةعرسب اهدي كرت مث ..ابارطضا رثكأ اهينيع لباقو نيتبرطضم
 :رذتعي هنأك لاق مث ..اليوط تكس ..تكسو ..هدح نع جرخ هنأ فشتكا

 ..هد مالكلا لك كلوقأ مزال شناك ام ..فسآ انأ -

 :اهدي ىف لازت ال هدي ةنوخسو تلاقو
 ىلع كقفاوم شم انأ امنإ ..ةجاحل لك ىل لوقت مزال تنأ ..سكعلاب -

 بحاص ىلع روثي شردقام كدلاو ناك اذإ ..كدلاو نع هلوقتب ىللا مالكلا
 بحاص برضتو ..هلادب تنا روثت ناشلع كملعيو كيبري ردق ىف «ةبزعلا
 .برضلا قحتسي ناك اذإ ةيزعلا
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 :ةرارم ىف لاقو :ةرخاس ةماستبا هيتفش نيبو اهيلإ رظنو
 !؟ىللش رغاشلا ناويدب الو ..هدخااح ىللا سناسيللاب ..هيإب هيرضأ -
 :هسأي نم هلشنت نأ لواحت اهتأك تلاق
 ناشلع. .هنم نسحأ كنأ سحت ناشلع كتايح ىف حجنت كنإ هيافكا -

 ..تكسو

 ..عنتقا هنأك

 اقافآ هتيصخش ىف تفشتكا ..رثكأ هنم تيرتقا اهنأ اهموي تسحأو

 ىف اهتحني ةايح اهنإ ..ةمعان تسيل ..ةلهس تسيل هتايح نإ ..ةديدج
 نإ ..اهتايحو هتايح نيب تنراقو ..كوشلاب عورزم اهقيرط ةايح ..رخصلا
 ..مانفإلا ىلإ اهعقُني عفاد اهل سيل ::فدع اهل سيل ةايش ..ةمعان اهتايح

 اهيف سيلو ..ايرالملاب اهبيصيو اهغدلي ال ىتح همواقت سومان اهيف سيل

 اهيف سيل اهتايح ..هملظ نم ررحتتل هيلع روثتو اهملظي ةعرزم بحاص

 لضف ال ..راصتنا اهيف سيلو ءراظتنا اهيف سيلو ءفوخ اهيف سيلو .ةكرعم

 اهبرشو اهلكأ نمث عفدت نأ نود ؛مانتو برشتو لكأت اهنإ ..اهتايح ىف اهل

 نكلو :ةيعماج ةداهش ىلإ ةجاح ىف اهنأل ال :ةعماجلا ىلإ بهذتو .اهمونو

 حبصأ ةعماجلاب قاحتلالا نألو ..تيبلا ىف سلجت نأ قيطت ال اهنأ درجمل
 .تانبلا نيب «ةضوم»

 اهناك هسا هيف هكزاشتلا عفدتت اهنا تسحاو ::تايح انهترخاو
 نمو نكفلإ نمهتل اعز ةوييكت ريرحت ةلاسرةلابسو ةنحاب تحبتما

 ليبس ىف ايوس نادهاجيو ءدومحم عم اهلمحت ةلاسر ..لهجلا نمو .ملظلا

 وهش لكألل لموي هدلاوتزأ كفرع ةانهلا مدع ليدصاتك لك تقرعو
 ,ةزيجلاب ىجبروشلا ةراحب ةريغص ةقش ىف نكسي هنأو ..تاهينج ةسمخ

 «بطلا ةيلك ىف دحاوو ةراجتلا ةيلك ىف مهنم نانثا ,هئالمز نم ةعيرأ عم |
 ..مهيديأب مهبايث نولسغيو مهماعط نوهطي مهنأو ..قوقحلا ةيلك ىف عبارلاو
 ..ماعطلا ىهط مهنم دحاو ىلوتي موي لك ىف ..مهنيب لمعلا اومسق دق مهنأو
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 وهط الإ ديجي ال وهو ..سيمخ موي لكو «نينثا موي لك ىتأي دومحم رودو

 ىف هيبأو همأ عم شيعت تناك ..اهلايخب ةايحلا هذه شيعت تناكو

 :ماجنلا ىلإ قيرطلا امهحاقكب ناقشيو
 ىرت دعت مل ..اصقان ائيش هيف ىرت دعت ملو ..هتايح ىلإ ..هيلإ تلزن دقل

 ىوتلملا هقنع طابر الو ,عقافلا رفصألا هءاذح الو :ةشمركملا ةديحولا هتلح

 نعو ,ةيلطلا ةواقش نع هعفرتو ..فيرلا لهأ ةجهلب نطي ىذلا هنوصو

 .لاعتشالا ةمئاد ةكرعم
 رخألا انهيحل راسم ما نبك :ةليوط نوهكف: كتل وهف كلدامتكوو

 هايفخي نأ ىلع اصرح امهنكلو ءبحلا فرع دق امهنم لك ناك ..بحلاب

 دقو نب ةيح افك ىلع اهته ىدرخلا وه اكو + ةلامؤلاو ةفادعصلا :ناكيسدمك
 ..هي اهحراصي نأو هب هحراصت نأ تنمت ىتح بحلا اهب ضاف م وي ءاج

 كانه ناك :يطلا نيل نرملا دمعتي هناك .ةفطارحب انفتح انتاو ناك ةنكلو
 .هنيبو اهنيب فقي اًئيش

 ,لينلا ءىطاشل ىذاحملا عراشلا ىف افرحنا مث ءاهتيب هاجتا ىف امهمادقأ

 :ميسولا ههجو اهيلإ عفري وهو لاقو ..ليللا ىلإ فزت ىهو رفخ
 ..ةديدج ةجاح كيف فشتكاب موي لك انأ .. ىفرعت -

 :هيتفش نيب نم تاملكلا طقتلي اهبلقو مستبت ىهو تلاق

 ؟هدراهنلا هيإ تفشتكاو -

 :ةرارح ىف لاق
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 ىنأ 08 تاعاس انأ ..تانبلا نع رو ةنماف ةجاح كنإ تفشتكا -

 يأ تناك ول نأ نكد مآ نم تاجاح ىكيف ونشأ تاعاس ..ةينات

 ىف تلاقو ..ةهجو اهنع رادأو «ةروز ىف فقو دق مالكلا نأك تكسو

 :ةفهل

 ؟هيإ سب -
 :اهيلإ رظني نأ نود لاق
 ريغ ةينأت ايند ىف كنإ سحاب ..ىتع ةديعب كنإ سحاب تاعاس سبا

 ةجاح نكمم شمو ..اندلب ىف ىللا ةيزعلا بحاص تنب كنإ ىلايهتيب .ىتيند

 تلاقو يي اي وافف ةا هول تح اهدي تعضوو هم تيرتقاو

 ش .كتيند

 نكلو ..ملكتي نأ مهو ,هينيع ناللظي ناتفيثكلا هابجاحو اهيلإ تفتلاو
 فرت ةجالؤتملا اهيساقتاو :هيتفنك نمد ههجو نم اذج انيرد ناك ايبكو

 نم ران ..ةدحاو ران امهتعمجو ..ران اهدخ ىلعو ءران ةدش ىلعو ..اهدخ

 فران نع اهيلع فاك تاك اكتاز ءاقر «ةاهف يدع همنا مك ةسيللاك
 هايجاحو :دقعم هنيبجو ..ناملكتي ال نيتماص اراسو . .ةفقاو تماقو

 . نيو: نمهتيا نياب اهمد نافقحم اقهكاك هيدوط نم انوتقا فق نافيقكلا
 . اهيتنجو قوف ةلعتشم رانألو ..جدهتي اهردص

 توص ىف لاق امهتداهك ديشخالا عراش لوا .دتع اقرتفيل افقوو
 :اهيلإ رظني نأ نود جرشحم
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 .. فسآ انأ -

 تلاقو ؛هبحب هنضيو ءهددرتب تقاض اهنأك ءقيقر بضغ ىف هيلإ ترظنو
 :ةأرج ىف

 !هفسآ شم انأ -

 مستبي ىهو لاقو ؛هتشهد تبك مث :ةشهد هينيع ىفو ههجو اهيلإ عفرو
 :اهتحفاصمل هدي دمي نأ نود «ةنيزح ةماستبا

 ..ريخ ىلع ىحبصت ..هركب كفوشأ -

 ..دعتباو اهكرتو
 هذه لكب امهبح طيحي اذامل ..ظيغو قنح ىف اهينيعب هعبتت تتفتلاو

 | هكراشتل اهوعدي ال اذامل ؟الهس اطيسب نوكي ال اذامل ؟ددرتي اذامل ؟دقعلا
 ؟هتايح

 تللظو ..اهل هنلعأ دقل ..مويلا اذه دعب هبح ركني نأ عيطتسي نكي ملو

 ثيذاحأ ىلإ عراوشلا ةفصرأ تعمتساو ..اهالدابت ةريثك تالبق راجشألا
 .. امهبح بادآلا ةيلك ةبلط فرعو ..امهعمجت ةولح لامآو .ةمعان ةليوط
 نومرتحي اوناك مهنكلو ..امهوقحالي نأو ..امهب اورهشي نأ اولواحو
 امغن امهبح حبصأ ..امهبح مارتحا ىلإ اوهتناف ةليبن نومرتحيو ءدومحم
 .اهناردج قوف ةقلعم ةلقاع ةفيظن ةروصو ..ةيلكلا ىف ددرتي اولح

 نيت هوك .. اسهدتت فقي ءىش كانه لاك نقف ,بكلا اذه لك معز نكلو
 نأ دمعتيف انايحأ هنم نكمتي ناك ءىش ..دومحم هنع حصفي الو «ةليبن هب

 نأ ىلإ انايحأ هعفدي ناكو ..اهمامأ دربي نأ ..اهنم برهي نأ ..اهعطاقي
  .اهينيع ىف عومدلا ىري ىتح اهظيغيو اهريثي نأ دمعتيو ءاهنم رخسي

 نأ ىلع اقفتاف ..هعم هب لفتحت نأ تدارأو .هداليم ديع موي ناك مث

 ىف «مارتلا ابكرو ءحابصلا ىف ايقتلاو ..مارهألا حفس دنع مويلا ايضقي
 ..ةيناثلا ةجردلا ىف الإ سيبوتألا وأ مارتلا بكري ال ناك دقف ةيناثلا ةجردلا
 هل تدعأ دق تناكو ..امهتايح مايأ دعسأ ايضق .مارهألا حفس دنع كانهو
 ..هتايح ىنس ددعب ..ةعمش نيرشعو اثالث اهيف تزرغ ةريغص «ةتروت»

 هن ندع رجح فلخ قاةيكحم منهو ءايوبس اهافطاو ::عوفشلا الخبشاق
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 ' ىتفش قوف قرطي امهنم الك ناك ةريثك تالبق ..ةلبق الدابتو ..مرهلا راجحا
 .بابلا دنع فوقولاب امئاد نايفتكي اناك امهنكلو ..ةنجلا باب رخآلا

 ا(هترتنفلا ةريغص دي ةعاس تجرخاو :اهتبيقحت تحتف:ادوهي نأ لبقو
 تفخأو ..تاهيذج ةسمخ ىلع اهنمث ديزي ال ,:ةضفلاب ةالطم ةعاس ..هل ةيده

 :اهيتنجو قوف درغزت اهتكحضو هل تلاقو ءاهدي ىف ةعاسلا

 :امستيم لاقو

 :كحضت لازت ال ىهو تلاق

 !نيمويب اهنع كضوعأ احو ءةدحاو ةظحل ضمغ . شهلعم -
 تلاقو ..همصعم لوح ةعاسلا تفلو هديب تكسمأو ..هينيع ضمغأو

 :كحشت لازتال ىهو
 ..حتفت ردقت تقولد -

 ةرظن ةعاسلا ىلإ رظنو ءامهحتفي نأ لبق ههجو مهجت دقو هينيع حتفو
 ..هصيوع ةلكشم هجاو هنأك ةداج

 تطقسف ءامهجتم ههجو تأرف ءاهتيدهب هتحرف ىرتل هيلإ ترظنو
 ؟تأطخأ ميف ىردت ال اهنكلو ..تأطخأ دقل ..اهيتفش نيب نم اهتكحض

 لاقو :ةرخاس ةرُم ةماستبا مستباو , همصعم قوف نم ةعاسلا عزنو

 :امكهتم

 ىرت اي ..يد ىز هعاس هدنع اندلب ىف دح شيفام هد ..هلك هد هيا -

 ؟ اك ويقل
 :ةماستتا لكتقت ىفو تلاقو

 ؟ةيده نمث نع لأست شحصي ام -
 هدي اهل دمي وهو فاج توص ىف لاقو :ةرخاسلا هتماستبا بحسو

 :ةعاسلاب

 ىهو تلاقو لاح لك ىلع ركشتم ..كنم اهلبقأ شردقأ ام .. فسآ -
 :اهمهف ىلع ىصعتسا هنأك ةريح ىف هيلإ رظنت
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 ؟هيل ىنم اهلبقت شردقت ام -

 :ءوده ىف لاق

 هن هلل يبه نطودا اه ناشلع -

 ..نامك اهنم نسحأو ءاهيز ىل بيجت هركب -
 :هئودهب ظفتحي نأ لواحي وهو لاق
 كتم 'اهلرقا قنا اهيذ بيحا ندقأ نقنأ املا-
 :ىكبت داكت ىهو تلاق
 ..دومحم اي شينلعزت ام -

 :هءوده دقف دقو ًاخراص لاق
 ىل ىبيجت ناشلع كفرعاب ىنأ ىلع اولوقي ىئالسز هزياع ىتنا -

 هتموت اك انآ للا هد وهام. ةرلع, فوت ناشلع كاان
 :اهنم ىلعأب هتخرص ىلع درت تخرصو

 داع اقوا نثر هعابببلا : ةيفغ شم انف يدع ننا كاف زك اذارح

 :امكهتم لاقو

 ..ىبنذ شم هضرب ..هعاس

 :اهمدقب ضرألا قدتو .نيتظاتغم نينيعب هيلإ ظنت ىهو دحت ىف تلاقو
 ..ال الو ةعاسلا دخاتح تنأ -
 :اهيدحت دري ىهو لاقو
 لالا

 :اهيف ةعاسلا عضتو ,اهتبيقح حتفت ىهو تلاقو

 !ترفو .. شالب -
 ىذا اهناع سارلا ىعتس اهعرطت نطو ارقلا ةلطخن نإ ةهمحم تراسوف

 نقي اذاح اهيوي تفرغو ناكم ىف امهدم:لك ,كادحاو امارق ايكرو تهراكفا
 ..اهتقبط ريغ ةقبط نم هنأب هساسحإ ..هرقفب هساسحإ هنإ ؟هنيبو اهنيب
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 بوثلا هركتو ..ونايبلا هركتو ..ريدجيرفلا هركتو ..ميدقلا نوسيبألا ..ثاثألا

 .. اهبيبح نييو اهنيب فقي ىذلا تيبلا اذه نإ ..اهمأ هيدترت ىذلا قينألا

 ىرت نأ تنمتو ..دومحم تيبك نيطلا نم تيب ىلإ هليحتو ءهمدهت نأ تنمتو
 مأك زبختو نجعت نرفلا مامأ سلجتو ءليوطلا دوسألا بوثلا ىدترت اهمأ
 .دومحم

 امه املك نادوعي ًامئاد امهنإ ..اليوط دومحم عم اهماصخ مدي ملو

 اهنكلو ..امهنيب فقي ىذلا لئاحلا نم امئاد ىوقأ امهبح نإ ..قارتقالاب

 دمعتت تناك ..هرقفب دومحم ساسحإ شدخت ال ىتح اصرح رثكأ تحبصأ

 ..اهمأ اهل هتدهأ ىذلا قينألا كبشملاب ىأ ,ةيبهذلا اهرواسأب نيزتت الأ

 ةبيرق اهنأ هعنقت نأ ديرت تناك ..اهتقبط نع اهثيداحأب دعتبت نأ دمغتتو
 .هتايح شيعت اهنإ ..هنم

 نكت ملو ..امهي بعلي هنأك ءامهقرفيو ءامهعمجي بحلاو مايألا ترمو
 ,هنم افورفم ارمأ اهل ةبسنلاب جاوزلا ناك ..جاوزلا ىف ركفت ةليبن

 .. اهجوزتيو ماعلا ةياهن ىف جرختيس دومحم نإ ..ريكفتلا قحتسي ال
 .رخآ قيرط كانه سيل ..جاوزلا اذه ىف كشالو

 «هدي ىف اهديو دومحم عم ريست ىهو ءدمحأ اهقيقش اهآر نأ ىلإ

 .جاوزلا ىلع اقفتا امهنإ هل لوقتو هيلع بذكت نأ ترطضاو
 ىف كشت تأدب ءبذكت اهنأب تسحأ امدنعو ..بذكت اهنأب تسحأو

 ىلإ ادبأ حملي مل هنإ ؟اهجوزتيس هنأ ضرتفت اذامل ..دومحم نم اهجاوز

 نم ةيفير ةاتف جوزتي نأ ررق امبير ..بزعأ ىقبي نأ ررق امبر ..جاوزلا

 جاوزلا نوبأي ..جاوزلاو بحلا نيب نوقرفي نابشلا نم نيريثك نإ ..مهدلب
 اذاملف ..جاوز الب مهيشامت نأ تيضرو .بحلاب مهتحراص ىتلا ةاتفلا نم
 ؟مهنم ادحاو دومحم نوكي ال

 ىك اهيلع حلي ..ثيدحلا اهتلدابم هضفرو ءاهل اهيخأ ماصخ ناكو

 تحرج اهنأ سحت اهنإ ..اهجوزتيس دومحم نأ اهل دكوي امع ثحبت
 بحت ..هبحت ىهو ..اهل همارتحا تدقفو ..هتقث تدقف اهنإ ..اهيخأ ساسحإ
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 ..همارتحاو هتقث دقفت نأ الو هساسحإ حرجت نأ ديرت الو ءدمحأ اهاخأ
 لقألا ىلع وأ ..دومحم اهجوزتي نأ الإ اهب هيضرتل ةليسو نم اهمامأ سيلو
 تعاطتسال لقألا ىلع ىه تدكأت ىل ..اهجوزتيس دومحم نأ نم دكأتت نأ
 .اهل اهيخأ ماصخ لمتحت نأ

 ؟جاوزلا عوضوم ىف دومحم حتافت فيك نكلو
 نأ نم لجخت ىهو ..ىنجوزت :هل لوقتو هيلإ بهذت نأ عيطتست ال اهنإ

 اومدقتيف لاجرلا ةماهش نرثيل تانبلا اهيلإ أجلي ىتلا ليحلا ىلإ أجلت
 ..ابطاخ اهيلإ مدقت نم كانه نأ همامأ ىعدت نأ نم لجخت اهنإ ..جاوزلل
 اهنإ ..اهذقني نأ هيلعو ءاهتايح ىف ةبذعم اهنأ همامأ ىعدت نأ نم لجختو
 اهبحو ..تانبلا نم عونلا اذه نم تسيل اهنإ ..هيلع بذكت نأ عيطتست ال

 دايطصال بصني ىذلا كابشلا نم عونلا اذه لمتحي نأ نم رهطأو قرأ

 ؟ةقيقحلاب هحراصت ال اذامل :
 ؟ءىش لك هل لوقت ال اذامل
 هنإو ..لينلا ءىطاش ىلع ايوس ناريسي امهآر دق اهاخأ نإ هل تلاق دقل

 ملو تلواح ..كلذ نم رثكأ هل لوقت نأ عطتست مل اهنكلو ..اهنم بضغ
 .لواحت لازت ال ىهو ..عطتست
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 هوجو صحفتتو اهلوح تفلتت ؛بادآلا ةيلك ملس ىلع ةفقاو ةليبن تلظو
 .هدسج قوف لدهتت ةشمركملا هتلحو ..اهوحن امداق هتأر نأ ىلإ ..ةبلطلا
 ههجوو ..عقافلا رفصألا هؤاذحو .ةرايودلا ةلتفك ىوتلملا هقنع طابرو
 .لخز ةثام ةلوجر هيف عمج هناك ىوقلا عيسولا

 :ةريبك ةماستبا مستبي وهو لاقو اهتلابق فقوو
 هنإ ىروصت ..ىمهف ذاتسألا ملكاب تنك ىلصأ ؛يكيلع ترخأتا فسآ -

 ؟ىفطاع انأ هأب ..موزللا نع ةدايز ىفطاع هنإ ,هتبتك ىللا دقنلا ىلع لوقيب
 ىف رظني وهو لاق مث ءاهبناجب ىهو جردلا لزنت تذخأو ..هيلع درت ملو

 :اههجو
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 ؟كلام -

 :هيلإ رظنت نأ نود تلاق
 حاج الوع
 : لاق

 ؟تقولد ىحورتاح ىتنا -

 : تلاق

 للاب

 مث ..ناتماص امهو ..ةيلكلا ءانب فلخ عقت ىتلا ةقيدحلا وحن اراسو

 تسلج مث «ةريبكلا اهتبيقح اهتحت تقلأ ةريغص ةرجش ىلإ ةليبن تهجتا

 ىلإ رظني داع دقو لاقو ءضرألا ىلع اهبناجب دومحم سلجو ءاهقوف

 :هتماستياب اهوشري هنأك اهل مستبيو ءاههجو
 !كلام ىليلوقت ةزياع شم -
 ؛ءضرألا نم شئاشحلا ضعب اهديب عزنتو ؛هنع اههجو ريدت ىهو تلاق

 .:اهسفن نم اهتريح عزنت نأ لواحت اهنأك
 نم ..ريخلا حابص شيلاق الو .مبصلا ىنفاش دمحأ ايوخأ هدراهنلا -

 ةقيايضتم انأو ايكعاس

 :داج توص ىف لاقو هتماستبا دومحم بحسو
 !ىقياضتت كنإ قح كل ىتناو .. قح هل -

 :ةدح ىف تلاق

 !هجاح شتلمعام انأ ..هيل قح هل -

 :ءوده ىف لاق

 ىنامز ناك ءدحاو عم هيشام اهتفشو تخأ ىل ناك ولو ..ىتلمع -

 :ةشهد ىف تلاق

 .اهبحيبو هبحتب تناك ول ىتح -
 : لاق
 .اهبحيبو هبحتب تناك ول ىتح -
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 :بضغ ىف تلاق

 !ينلتقت موقت ام ..كتخأ ىز شم انأو -
 : لاق
 تحار شتناك ام تخأ ىل ناك ول ..ىتخأ ىز شم ىتنا .. أل -

 .نرفلا مادق ىمأ بنج ةدعاق اهنامز ناك ..ةعماجلا
 : تلاق

 ؟هيإ لمعت ..اهبح هد دحاولاو ءدحاو تبح كتخأ ولو -

 : لاق

 ..و ..عراوشلا ىف اهاعم شيشمي ام امنإ ..اهزوجتي ىجيي اهبحي ىللا -
 حتف ..ثيدحلا ىف طروت هنأ ىلإ هبنت هنأك ءهمتي نأ لبق همالك نع تكسو

 .هحتفي الأ ىلع صرحي ناك اعوضوم
 ..ضرألا نم شئاشحلا نم اديزم عزنت اهدي تدمو ..ةليبن تتكسو

 .عومدلااهب شهت اهنأك اهينيع قوف زتهت اهشومر ..هنع ديعب اههجوو
 .هسفن ثداحي هنأك ءتفاخ توص ىف لاق مث ءاتكاس دومحم لظو

 :هينيع نم نابرتقي نافيثكلا هابجاحو .ههجو فلت ةنكاد ةباحسو
 !زوجتن نكمم شم انحا -
 :اهب ملي ارش عفدت اهنأك تلاقو ءةدح ىف ةليبن هيلإ تتفتلاو
 ؟هيل -

 :اهيلإ رظني نأ نود لاق
 تاذلاب ىتنا كزوجتأ شردقأام ..زوجتأ شردقأ ام ىنأل -

 :هسفن نع عفادي هنأك لاقو اهيلإ تفتلا مث
 ١ ..ايوبأ ىل مهتعبيب ىللا هينج ةسمخلاب ..هياب كزوجتأ ..يازإ كزوجتأ -

 .جرختا ام دعب ةفيظولا نم مهدخاح ىللا هينج رشاتسمخلاب الو
 :ةيضاغ لازت ال ىهو تلاقو
 تنأ تنك اذإ ..هينج رشاتسمخب شيعأ شردقأ ام ىنإ كلاق نيمو -

 ..نامك ردقأ انأ ءمهيب شيعت ردقت
 :ادتحم لازي ال وهو لاق
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 ىتنا ..نيعبراب الو ..نيتالتب الو نيرشعب الو .. رشاتسمخب الو - |

 نم اهفيلأتب ةياور ىف ةشياع ىتنا ..ىازا اوشيعيب ارقفلا سانلا شيفرعتام

 ىدونو برشنو لكان ردقن ىقبي ضعب بحنب مادام اننا كلايهتم ..كخم
 ..سولف ريغ نم ..سرادم اندالو

 :ءاكبلاب مهت اهنأكو تلاق
 ..شينبحتب ام تنأ -

 :بحلا امهؤلم نينيعب اهيلإ رظني وهو فيعض توص ىف لاق

 ةحالف ىنوكت كنإ ىنمتأ تنكو ..كزوجتاح شم ىنإ ةجردل كبحاب انأ -

 كرظن ىف ىقبأو ءراودلا ىف كطحأو :كزوجتأ كبحأ ام موي ناشلع اندلب ىف
 نم عجرأو ناويدلا حورابو ىدنفأ سبال مادام ايندلا ىف دحاو ىنغأ
 كنإ ةفراع ىتنا ..ةينغ ةليع نم ىتنا ..ةدك شم ىتنا ..ىتنا امنإ ..ناويدلا

 ..رقفلاب ةساح كرمع لوط ىلضفتاح ىنيتبح امهمو ..ريقف دحاو ىبحتب
 .هيف كشبعاح ىللا تيبلاو :مكتيب نيب قرفلاب ةساح

 :خرصت داكت ىهو تلاق

 سوبا ىتإ و كاف تدع اذإو :نيقف .كنإ ةلئاج شمو :ةينغ شم انا د
 تحتف ىللا تنا ..ناوجلا ةريس شكلتبجام انأ ..أل ..ىنزوجتت ناشلع كديا
 .ىد ةريسلا

 .ءاكبلل دعتست اهنأك اهليدنم تجرخأو

 همامأ رظنو ةرجشلا 51 .ةليوط ةرتف دومحم تكسو

 ىوري هنأك :ءىداه توص ىف لاق مث ءقفألا ءارو ام ىري نأ لواحي هنأك

 :ةياكح هسفنل
 عم بعلنب انك ..ةيزعلا بحاص تنب تيبح ..ةدك لبق ةبون تيبح انأ -

 ..توتلا هل فطقأو توتلا ةرجش ىلع قلعشتب تنكو ..نيريغص انحاو ضعب

 سساح اهمايأ شتنكام ..دحاو رامح بكرنو ..اوس جرونلا بكرنب انكو

 اهناتسف ىهو :ةخسو ىتيبلج ناو ..ةمزج ةسبال ةيهو ىفاح ىشام ىنا

 انربكو ..ةبزعلا بحاص تنب هيهو «نابلغ رجاؤم حالف نبا ىناو ..فيضن
 ..رشاتس ىدنع انأو ؛ةنس رشاتالت اهدنع هأب ..اناعم انبح ربكو ..اوس
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 نونا ف نسكتو .ةلكس داطبطتو هاون ةعرقلا ىلط ىقنكت علاش انكر
 تنكو ..زاوجلا ىلع ملكتنب انكو .اهسوباب تنكو .ضعب فتك ىف انفتك
 ..نرجلا ىف موي انفاش اهوبأ ام ةياغل ..اهزوجتأ موي ىجيياح نا قدصم
 ..ىنبرضيب هيل فراع شم ..شهدنم انأو ..برض ىلع لزنو ؛هتياصع عفر
 ..تخرص الو ءشتطيعامو ..ىمسج نم رخام مدلا ةياغل ئف برضي لضفو
 ريتك تطيع نكل ..اهبحاب ىللا تنبلا مادق خرصأ الو طيعأ زياع شم تنك
 ايوبأ هدن ةيزعلا بحاصو ..طيعأ ىلايلو مايأ تدعق ..تيبلا تعجرام دعب

 وه ىنبرضو ايوبأ هجو ..ىنات هتنب نم برقأ تلواح اذإ درطلاب هددهو

 اهموي نمو ..بجاحلا ىلع العت نيعلا ىه :ىل لاقو ..نيملق نامك
 ءريقف ىنإ تفرع ..اهيب سساح شتنكام ىللا ةقيقحلا تفرعو ..شاهتفشام
 | اهموي نمو ..اهزوجتيو هينغ هدحاو بحي ريقفلا نا شحصيامو ..ةينغ ىهو
 ىنإ تفلحو ..ةيزعلا بحاص نم ىنغأ ..ىنغ ىقبأ مز ال ىنإ تفلح
 :اهنم ىنغا انا ةدحاو الإ شروكك اه

 .هيضام ىف نارظنت نيتدراش لازت ال هانيعو ..دومحم تكسو
 لازي ال ميدق حرج ..هبلق ىف حرج نع اهل فشك هنأك ةليبن تسحأو

 هبلق حرج دمضت نأ مهت اهنأك تسحأو ..هبذعيو ..هردص ىف فزني

 سملتت ىهو تلاقو ..هحرج ىسني ىتح ..هلبقتو ..هلبقت نأ ديرت ..اهيتفشب

 :اهديب اهيلع طغضتو .هدي

 ال ضبا هلق انآ «ةيؤعلا حاضر تنم لع انآ
 ةماستبا هيتفش نيبو لاقو «هتايركذ ةآرم نم هينيع عزني هنأك اهيلإ رظنو

 :ةنيكسم

 ىف لزنيو ةياصع عفرياح ءىكوخأ نم كبلطأ تحر ول ىلأيهتم انأ -
 .ةبزعلا بحاص لمعام ىز برض

 .دح برض ام هرمعو ..ةياصع شودنعام ايوخأ شفاخت ام -

 لازت ال ىهو تلاقو ..اهمامأ افقاو ماقف ءهدي نم هتبذج مث ؛ةفقاو تماقو
 :ةكحاض ودبت نأ لواحت
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 ..حورن انيب اللاي -

 ندطتنت نأ اهيلع سيل ندقتعا امها دقت ذك ودعم نأ فرعت نآلا'اهكإ

 :تلاقو ةأجف

 كتملع ىلالاإ اك واوكلا ريس ىقيتيمام كنا توفر ا ةومهم د
 .انأ اهيف

 :اشهد لاقو

 ! هبل -

 :ناوضإ ىف تلاق
 ..ىندعوأ -

 هيفي ال وهو مالتبعتما ىف لاقف

 ال[ هن ييلطا انما يوصل هل ناظم ادع نفت انتل ءاجق ىلإ اناقو
 هتيسفن هعفدت نأ تفاخ اهنأل امير ؟ةيناث ةرم جاوزلا عوضوم ىف اهحتافي
 طيري لهم نز نم هيلع تقدتكا اهنأل امير +. ان بزملا ىلإ ةدقعملا

 .ريبكلا بابلا ىلإ امهريس ىف الصوو
 .«ايسفلا» بكري وهو ءامهبناجب رمي حودمم اهيخأب اذإف
 ..ةريبك ةماستبا هيتفش نيبو ءهديب حودمم امهل حولو
 ةماستبيا ةليبن هل تمستباو ,ةكيترم ةلجخ ةزه هدي هل دومحم زهو

 :حودمم امهنع دعتبا نأ دعب دومحم لاقو ..ةريبك

 ؟هيإ كل لوقيب حودمموي -

 ىنمهافو رويسا عودمم ..ةجاح شلوقيب امو ..فراع 2 ةجاح الو -

 .سيوك
 هتخأ بناجب فقوو «ابسفلا» قوف امهيلإ داع نأ حودمم ثبلي ملو

 :الئاق
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 ؟تيبلا كلصوأو ايارو ىبكرت ىبحت -
 :كحضت ىهو تلاقو

 ..ىنوسرجي ةبلطلا زياع تنا .. ربخ اي
 :تفخت ال هتماستباو حودمم لاقو
 .كمهي الو ..ىلاعت ةخيش اي -
 :ةليبن تلاقو

 :حودمم لاقو

 :«لود 'هيلطلا ةيونش نم ةقياح ؛:ةفاوخ ايد
 :الئاق درطتساو دومحم ىلإ تفتلا مث
 ..دومحم اي كيزا -

 اهتعرس رخآب قلطناو ءابسفلا ةلجع حودمم رادأ ءدومحم دري نأ لبقو
 .ةعماجلا عراش ىف
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 اهقالخأ فرعي ةاتف ..اهبحي ةاتف صقاري هنأك « ايسفلا » حودمم داقو

 ءراسيلا ةيحان مث ءنيميلا ةيحان اهب ليمي ناكو ..اهرارسأ لك فرعيو
 رفخ ىف نرسي ةعماجلا تانب نم برس لوح اهب فليو ءةدحاو ديب اهدوقيو
 .ناسرعلا قوس ىف اهسفن ضرعت نهنم الك نأك

 نم اوقرفتف ءقوقحلا ةيلك ةبلط هئالمز نم افص ابسفلاب حودمم محتقاو
 نم بوبحم هنإ ..نيمستيم هلوح اوفتلاف مهنيب فقوو ء:نيخراص .هلوح

 .:هقارجيو + .هقالطناو .:تماهشلو ::ةحردلا ةتيصختتل هنويحي مهلك !:ةثالما
 لك مهيلإ ىتأي هنإ ..امئاد اهنع مهثدحي ىتلاو ,ىهتنت ال ىتلا هتاعورشمو
 لوفلا عيبل لحم حاتتفال عورشم ..ديدج عورشم هسأر ىفو حابص
 هصيصختو تيب راجئتسال عورشمو ..ةبتكم حاتتفال عورشمو ..ةيمعطلاو

 ,دجلا ذخأم اهذخأي عيراشم اهلك و ؛عيراشملا تارشع ..و ..و ..ةبلطلل
 اهذيفنت لواحي مث ..هل اتباث المع نوكت ناو ءاحير ردت نأ اهيف ىعاريو
 حودمم ناكو ..رخآ عورشم نع ثحبلا ىف أدبيف ءاهنع زجعي نأ ىلإ ءالعف
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 ..ادهي ال ىذلا هبابشب نهبولق علخي ناك ..ةعماجلا تابلاط لك ةينمأ
 ترقم نأ نود نوملإ ثدحتلا ىف هتارجو..:ةولكلا ةيفايصلا ةكدحسعو
 امئاد شوكنملا هرعشو ..امنيسلا موجن هجو هبشي ىذلا ههجوو ..نهءايح.
 وهف .هئالمز دقح هيلع رثي مل هب تابلاطلا باجعإ نكلو ..هسأر قوف
 نذخأي ال تانبلاو ..هل ليمز قح ىلع ىدتعي الو ..باجعإلا اذهب ىهابتي ال
 .نهنم ةدحاولاب ىقتلي ام ردقب الإ هريكفت نم

 :ابسفلا «سكالك» ىلع هديب طغضي وهو معنملادبع هليمز هل لاقو
 ؟زيدشلا دع ةرضاقت ىمتناح

 :اكحاض باجأو |

 تارضاحم رضحاح امل .حبصلا تارضاحم رضحاب ىنتفش ىنعي -

 ذاتسألا ..هيل ىد تارضاحملا اورضحتب متنأ فراع انأ ..رهضلا دعب

 ىرتشن اننإ هيافكو ..شالبام بيط ..هيف أرقيو همادق باتكلا حتفيو دعقيب
 . !انتويب ىف هارقنو باتكلا

 ْ :. :نسج هليمز لاقو
 امل .١ ,نتعاتي حبلا ناشلع .تاويهاسملا لك مخمل رطضما انا ت . 3
 ىشو ىف زوبتو ..بادآلا ةيلك تحر ىنإ ركتفتب ةدحاو ةرضاحم بيغاب |

 :ةحرملا ةعيرسلا هتجهل ىف لوقي حودمم داعو !ِ

 ؟نيماحملا ةباقن هتردصأ ىللا نايبلا اوتيرق متنأ - |

 :ءالمزلا باجأو
 ؟هيإ نع نايب .. أل -
 :حودمم لاقو

 عنمت ةزياعو ءلغش نييفقال شم نيماحملا نإ لوقتب ةباقنلا -
 .هاماحملاب لاغتشالا نم ددجلا نيجرختملا

 لاقف .هتاعورشم نم ديدج عورشمل دهمي حودمم نإ ءالمزلا فرعو
 :ةريبك ةماستبا لالخ نم معنملادبع

 ؟هيإ لمعت ىوانو -
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 :ايسفلا دعقم ىلع سلاج وهو سامح ىف حودمم لاقو
 شمهدنعامو تايبرع مهدنع ريتك سان هيف ..ديدج عورشم ىذنع -

 حوريو ةيبرعلا دخايب لجارلاو ..قاوس ةيهام اوعفدي شوردقي ام ..نيقاوس
 هئارم ىللا تقولا ىف :بابلا مادق ةنوكرس ةيبرعلا لضفتو ::ةيتكم/اهيب
 انعمج ىل مكيأر هياف ..مهريواشم اوضقي ناشلع اهل نيجاتحم هدالو الو
 ةعانس ةدنمل قاؤسل عاتمسم ىلا ةعاسلاب نيفاوسس:انلفتشاو ايشع
 نيرشعب ..لايرب ةعاسلاو ..انم دحاو هل حوريو ءانيب لصتي ءنيتعاس الو
 نينافثب عظي مويلا نف تاعاس عيرا لفتشا انم دحاولا ول ىتعي .:شرف
 انأو ..ديارجلا ىق نالعإ ةرجأ ريغ .هجاح شفلكي ام عورشملاو ..شرق

 أرقي ذخأ ة فغص ةقدو جرخأو .هنولطنب بيج ىف هدي حودمم عضوو

 ١ اهيف
 لصتا :نيتعاس وأ ةعاس ةدمل كترايسل قئاس ىلإ تجتحا اذإ » -

 :طفف اشرت نقردقنع ةعاسنلا ىف قئاسملا نخلا نا هؤغا مكر نوفا
 . « ..هيف لمعت ىذلا تقولا يف ةلطعم كترايس كرتت ال

 وا رار اورق كراج كاملا رك وح يقلد

 | :لاقو :سامحلاب ناقربت هائيعو
 ؟ مكيأر هيأ -

 :سابع هليمز لاقو
 تاديسلل قاوس الإ شلغتشام انأ -

 :ةدح ىف حودمم لاقو

 .ةمكيآر هيإ ..دج ملكتابانأ -
 ٠ :نسح لاقو

 :ةيبصع ىف حدمم لاقو

 :ةودهاتج ىللا نمتاسيللا نم مهأو هركاذملا نم عفا هذ عورشملا -
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 ٍ هعتملا دبع لاقو

 .نيقاوس سقي عاف مال سب...ةركقلا ىتايساع اناا
 :حودمم لاقو
 ايلكتن ةركوو ..ةركب ةياعل اوركف :لامح لك ىلظو ..ةطيسب -
 هنأك ء.جعزم توص اهنع ردصف تارم ةدع ابسفلا نيزنب ىلع طغضو

 نأ عيطتسي لبقتسم نع امئاد ثحبي هنإ ..هلبقتسم ءارو هئات هلقعو اهدوقي

 ةيلكب قحشلي ماو :قونانقلا ةسارد هركي هثإ ..ايماحم نوكي نأ فيوي ال هنآ
 .:ةسننهلا ةيلكب قاحتلالا هل ميقي نكي مل ةتاجرد غودجم نآل الإ قوقسلا
 نوتاقلا ةسبارن,نيتعيو:::هربعل ةعيضس قرانا يك ىف باقي لإ نيثمي ىو
 نأ عيطتسي ةعماجلا ىف اهيضقي ىتلا تاونسلا هذه نإ ..هئاكذل ةناهإ

  ؟ةعماجلاب قحتلا اذامل
 نأ ا اوقحتلي نأ بجي سانلا دالوأ نأل 9 .بيسل ال

 ؟ةيعماج ةداهش اولمحي

 نابشلا عيطق ؟عيطقلا ىلإ مضني اذامل ؟سانلا دالوأ دلقي اذامل نكلو
 ةفيظو الإ فده مهل نوكي نأ نود ةعماجلا ىف مهرمع نوعيضي نيذلا
 ىف نيسو ال اذامل ؟ديلاقتلل عضفي اذامل ..اهير ىنقال ةتهم ىآ :ةريغص
 ؟هب نمؤي ىذلا قيرطلا

 نأ هنوديري ءالؤه لك ..تانبلا هتوخأو ,هلاخو ءدمحأ هاخأو همأ نكلو

 «ذاتسأ» بقلو ءسناسيللا ةداهش الماح اهيف جرختي نأو ,ةعماجلا ىف لظي

 !«رتم» وأ

 ناكرأ نم نكر ىف وزنم ريغص فظوم هنإ ..سناسيللاب هوخأ لعف اذام

 .تاشاعملا تارادإ
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 ؟هيخأ ريصم سفن هل نوديري اذاملف

 ؟ةعماجلا ىف ىقبي اذامل

 ؟ةديدعلا هتاعورشم نم اعورشم برجيو ءاهنم جرخي ال اذامل

 ,هيف ريسي ىذلا قيرطلا ىلإ اهنم هبتناف ..هراكفأب حودمم قاض امنأكو
 ىتح حرملا لعتفيو ءراسيلا تاذو نيميلا تاذ ابسفلاب صقارتي أدبو
 عفدناف ءاهتاليمز ىدحإ عم ريست ةنيمأ هتليمز حمل مث .هقيض نم صلختي
 ابسفلا ةلجعو ةدحاو ةرم فقو مث ءاهمهدي نأب مهي هنأك ءابسفلاب اهوحن
 .اهيوث سمالت داكت ةيمامالا

 :حيصت ىهو ءفيصرلا ىلإ تزفقو ..ةنيمأ تخرصو
 !هد هيأ .. نونجم اي -

 :ههجو المت هتماستبأو حودمم لاقو
 ؟ةتسل ةتالت نم امنيسلا ىحورت -
 :اههجو لمي بضغلاو تلاقو
 .شينملكت ام ..ىنع دعبا كلضف نم ..كيز نونجم دحاو عم حورأ -

 يك اج لانو كلام فنا
 :اهعمسي مل هنأك لاق
 ؟كلصوأ ايارو ىبكرت ىبحت ..شالب بيط -
 :ةبضاغ لازت ال ىهو ,ةنيمأ تلاقو
 ..ىنع دعبإ كل لوقاب -

 :نيزنبلا حاتفم ىلع طغضي ىهو لاق
 ..ةتس ةعاسلا ىكيلع توفاح -

 :ةنيمأ تلاقو

 اتدبلا نم يزفاه..: قتق الكام شمال د
 : لاق
 ..اوس برهن ناشلع ىنينتسا -

 ةماستبا اهيتفش نيب نم تلطأ دقو ءهءارو رظنت ةنيمأو ..ابسفلاب قلطناو
 بضغي نأ عيطتسي دحأ ال ..هنم بضغت نأ عيطتست ال اهنإ ..باجعإ اهلك

 !هنم
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 هنأك توص ابسفلا نم ردصو .سابع ىريوك ىلإ حمودمم لصوو

 ىلإ ةجرشحلا تبلقنا مث ..هنونجو هتأرج لمتحت دعت مل اهنأك ..ةجرشحلا

 ..كرحتت دعت مل ..تدمه مث ..نينأ
 :ابسفلا ابطاخم لوقي ىهو ءاهقوف نم حودمم لزنو

 انيفسكت هدك ..ىربوكلا قوف الإ شاهيلمعتام ىنعي ..ىكاعم نيدعبو - ٠
 .سانلا مادق

 لك فرعي هنإ ..روتوملا لخاد ةعيفرلا هعباصأ دمو ءاهبناجب ىنحناو

 ةادأ درجم نم رثكأ هل ةبسنلاب اهنإ ..اهرارسأ لك فرعي ..اهيف ةعطق

 قيدص ىأ عم هيضقي امم رثكأ هتقو نم اهعم ىضقي ؛ةقيدص اهنإ ..بوكر
 رح .رخأ

 سملي نأ ىفكي ناك امنأك ءابسفلا ىلإ ةايحلا حودمم داعأ ,قئاقد دعيو
 .:ةايحلا اهل دوكتل ههبابضان اهيلق

 . 9 ..مهتيب ىلإ قلطناو
 ىلإ لخدو ءملسلا تاجرد زفق مث ؛ةريغصلا ةقيدحلا ىف ابسفلا عضوو

 ىف اهئات ءدقعم ههجوو .هنقذ تحت هديو ءاسلاج دمحأ هاخأ ىأرف .وهبلا

 ٠ ..حودمم لوخدب سحي مل هنأ دح ىلإ ءهراكفأ

 :امستيم لاقو ءهمامأ حودمم فقوو

 ..هللااشنإ ريخ .كلام -

 :هيتفش قوف اهعضيل ةماستبا بصتغي ىهو لاقو .هيلإ ههجو دمحأ عفرو
 !كيزا تنأ .. شيفام -

 :هيخأ نع هفري نأ لواحي هنأك حودمم لاقو

 ..ىتاعورشم رخآ ىديس اي عمسا -
 ..ةعاسلاب تارايسلا ةقاوسب لاغتشالا عورشم ىوري حودمم ذخأو

 هانيعو ءادقعم ههجو داع ..هوخأ هلوقي امم اًئيش دمحأ عمسي ملو

 ..ةريهش دجي ملو ..حابصلا اذه ةريزجلا ىدان ىلإ بهذ دقل ..نيتدراش

 دق تناك اذإو ..هب متهت ال اهنأ دبال ؟تأت مل اذامل ..تأت ملو.اليوط رظتناو

 اهثيدحب تدارأ امير وأ ..ىدانلا ىف اهعم وضع هنأ' درجملف سمألاب هتثداح
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 نإ ..اهيلإ رظنلا هدمعت تظحال نأ دعب هباوص ىلإ هدرتو .هلجخت نأ هعم
 ..هب ةمتهم ةريهش نأ مهوت امدنع هسفن عدخي ناك دقل ..هيلع بذك هلايخ

 هنأ سحي هنإ ..ةيصخش اليو .ةدارإ الب اهيف طبختي ىتلا هتايح ..ءادرجلا

 نأ روصت ذإ هسفن لذأ هنأ سحي ..همهوب هتمارك نعط هنأ .هسفن ناهأ

 عنقي نأو  هسفن نيبو هنيب  اهيلع ىلاعتي نأ بجي ناك ..هب ةمتهم ةريهش
 .هل ةبسنلاب ءىش ال اهنأب هسفن

 :ههجو ىف خرصي داكي وهو ,هيخأ توص ىلع دمحأ قافأو
 :دمحأ اي ىنعماس تنأ -

 ..كعماس -

 :حودمم لاقو

 ..بهد بيجي عورشم نع كملكاب انأ هد ..ةجاح عماس تنا ام هللاو -
 ..ق

 :اعطاقم دمحأ لاقو

 حودمم تكسو ناقهز انأ نسحأ ..ىنات تقول هيلخ ..تقولد شالب -

 .هراكفأ نم هيلع فاخي هنأك .ةفهل ىف هيخأ ىلإ رظني وهو
 «زولب»و ءىدامر «رييات» ..جورخلل اقينأ ايوث ىدترت ىهو ؛ىليل تلخدو

 اهدي ىفو ..اهرهظ فلخ زتهت بهذلا ةريفضو ءرفصألا درولا نول ىف

 :تلاقو ..ةيقيسوملا تونلا نم ةعومجم

 رهظي ..صنو ةتالت ةعاسلا سرد ىدنع انأ ..هأب ىدغتناح شم انحا -
 .رخأتتح ةليبن نأ

© © © 
 ..ءادغلا ةدئام لوح ةلئاعلا تعمتجاو
 :اهدالوأ هوجو ىف اهينيعب فوطت ىهو مألا تلاقو

 ..بعشلا ءاقدصأ ةيعمج ةلفح ىف ركاذت انل تعب هيب مالسلا دبع -

 ؟حوري بحي مكيف نيم ..ركاذت تالت
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 .ائيش لوقي نأ نود امهضفخ مث .همأ ىلإ هينيع دمحأ عفرو

 :ةعرسب اهماعط مهتلت ىهو ىليل تلاقو
 :: امام اه ىكافس تورا انا <>
 :حودمم لاقو

 :لسوت هنأك فيعض توص ىف مألا تلاقو
 ؟حورت زياع شم ..دمحأ اي تنأو -

 «ماعطلا قبط نع ههجو عفري نأ نود لاقو ءفرق ىف هيتفش دمحأ ىولو
 :همأ ةهجاوم عيطتسي ال هنأك

 للا

 :ةطخاس ىفيف تلاقو

 ..ىد تالفحلا ىف هيا ولمعت اوحورتب -
 تونلا تعمج مث ,نوقابلا هنم ىهتني نأ لبق اهماعط ىليل تمتأو

 :ةضفتنم تماقو ءاهدعقم تحت نم ةيقيسوملا
 :تحاصو .اهدي ىف ةيقيسوملا تونلا تلمحو

 هان: قاف د يانا
 .. تقلطناو
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 ةيحان ةعيرس ةتفل تتفتلاو :عراشلا ىلإ ىليل تجرخو
 تراس مث ..ءاوهلا ىف ةلبق اهينيعب هلبقت اهنأك ءىحتف تيب
 ىهو ..سيبوتألا ةطحم دنع تفقوو :ىمومعلا عراشلا ةيحان
 هعضو ىذلا «قرزألا بونادلا» نحل اهردص ىف نذندت

 ريغ ةاتف بحأ مث ..ىحتفك اجوزتم سوارتس ناك دقل .. سوارتس ناهوج

 اهبحا امك: دراج دير دق هناقلا تعي ةنيحا ءانق نحمر
 ..هتجوز لجأ نم هترجه سوارتس تبحأ ىتلا ةاتفلا نكلو ..هتبحأو ىحتف
 .هتجوزل هكرتتو ءام اموي .ىحتف ىرخألا ىه رجهتس له ..اهل هتكرت

 نأك ..قنتخا هنأك...ةأجف اهردص ىف قرزألا بونادلا نحل تكسو

 اهنإ ..اهسأر فلت اهراكفأ نم ةعيوز تأديو ..تعطقت هفزعت ىتلا راتوألا
 اهبح نأ اهباذع رس نإ ..ىردت نأ ديرت الو ..ىحتفل اهبح ريصم ىردت ال
 قب نم سيل بح ,:ةعاكت اعامسو «هوش افوي شيمي نحنادتإ منغ هل نينل
 ىذلا ناسنإلا شيعي امك شيعي بح ..هريصمو .هقيرط ىريل هينيع حتفي نأ
 نيزي الو. اهيف قيقي تلا ةعاسلا ىف ركفي نا ةدئري ال «تاردخملا ىطاعتي
 هديت ل وعلا فاقع اهنا ٠ :ة[زقيو هيد ردخملا ةلعقي انيق نعشت نأ
 نم برهت اهنإ ..لمألا ديرت ال اهنإ ..اهعم اهبح مادام اهموي نم رثكأ
 .اهيف شيعت ىتلا ةظحللا الإ ديرت ال ..لمألا

 ىلع طغضت ىهو :ىلوألا ةجردلا دعاقم ىلإ تزفقو ..سيبوتألا ءاجو
 ىف ريكفتلا نم برهتل اهتدارإ عمجتست اهنأك ءاهنانسأب ىلفسلا اهتفش
 اهيلع ردق اهنأ ىسنتل ..اهسأر محتقي نأ لواحي ىذلا لمألا لتقتل ..اهدغ
 .لمأ الب شيعت نأ
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 اهيلع رقنت تذخأو ءاهيقاس قوف ةيقيسوملا ةتونلا تعضوو ..تسلجو

 ..ايخاص اعيرس انحل ىنايبلا ىلع فزعت اهنأك .ةيبصع تارقن اهعباصأب

 قا :ودايبلا ىلإ تسلح اذإ اهيراكفا يسن اًهنإ .:ةلاج ةكرت#.وئايبلا ديرت اينإ

 ةطحم ىف تلزنو تماق مث ..لوصولا ةطحم لجعتت ءسيبوتألا ةذفان نم

 :ةعيرس تاوطخ ىف اشاب ناميلس عراش ىف تراسو .ريرحتلا ناديم

 لإ هيهدشستل تيبط ةبايع نلإ ةعرتسم اهتاك اقدم ل ةيقيسولا ةوخلاو
 نم ةميدق ةرامع تدعصو . .ةناخكتنالا عراش ىف تفرحنا مث ..ةرطخ ةلاح

 .تلخدو «ققشلا ىدحإ باب تعفد مث ..عراشلا ت تارامع

 ةماستبا اهيتفش قوف تعفتراو ..اهلوخد درجمب حايترا ىف تدهنتو
 ىف اهنابك شحت ..ىقيسوملا دهْغم ىف ىفو ةيرحلاب رعشت اهنإ ..ةئداه
 .مغن اهضرأو ,ناحلأ اهسان ايند ..اهايند

 تارطلا قماانبلكو وبها ف ةرشكنلا تاقآلا علق نينولل راسو

 ىتلا ماغنالا .:ةقلغملا باوبألا قفلخ نم ثعبتت ةولخ ماغنأو.دفوكاسروك
 دم وصلا لا يو كا

 0 ا

 اهطيحي ءرصقلا ىلإ ليمي اهماوقو ءقيحاسملا.نم ولخ ءىداه اههجو .ةليمج

 .ءايمع اهنأل ءادوس ةراظن امكاد اهينيع

 نتايه نق هلا# و 6 زاره قا نادل اهتمقانسو
 ..وشوش اي هيا ىتلمع -
 : حرف ىف ةشيع تلاقو
 :قليلااو ىلا نسال" ةئاعلا ةدسجلا ةلفح ىف نفلاج
 ةشيمع نإ .اهفرعت ىتح ةشيعل اهمسا لوقت نآل ةجاح ىف ىليل نكت ملو
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 ىتح ةدحاو ةهرم اتوص عمست نأ ىفكي ..مهتاوصأ نم سانلا لك فرعت

 .ةايحلا ىدم هيحاص فرعت

 : اهتليمز دي زهت ىهو حرف ىف تلاقو ءاهتفقو ىف ىليل تزفقو
 اهلك سانلا ..قيفصتلا ىلع ىتقولد نم نرمتح انأ ..وشوش اي كوربم -

 : اهاتنحو ترمحا دقو ,ةشيع تلاقو

 دعب الإ مانأأح شم ىنأ رهظيو ..مانأ ةرداق شم نيموي ىلاقب انأ هد -

 ! ةلفحلا

 ,صيخرلا اهبوث قوف دوسأ افطعم ىدترت ةريبك ةديس تبرتقاو
 : بدأ ىف تلاقو ةشيع عارذ تحت اهدي تعضوو

 ؟ ىشوش تس اي هأب حورئاح -
 اهعارذب ةكسمملا ةديسلا ىلإ تفتلت ال ءاهمأ ىلإ رظنت ىهو ءةشيع تلاقو

 : ىليل ىلإ الو
 ٍ ىل ىعدت شيسنتام ..ىليلاي راوسنوب ..ةويأ -

 رظنت ىليل تفقوو ..ةشيع اهعم بحست ىهو بابلا وحن ةديسلا تطخو
 ..ءايمع ةشيع نأ انايحأ ىسنت اهنإ ..اهيتفش نيب لازت ال اهتماستباو ءاهيلإ
 ىقيسوملا نم ىرت اهنأب «ىنايبلا ىلع فزعت اهعمست امدنع سحت اهنإ لب
 نأ ركذتت انايحأو ..ةيقيسوملا تونلا ىف نورصسلملا ةبلطلا هاري امم رشكأ
 «ءءاكبلاب مهت ىتح ءاثرلا روعش اهب دتشيو ءاهل ىثرتف .ءايمع اهتليمز
 نإ ..؟ اهينيع نم انيع اهتطعأ ىل اذام ..اهينيع نم انيع اهتطعأ ىل ىنمتتو
 ةدحاو نيعف ..ائيش رسخت نل ىهو ءرصبت نأ كلذب عيطتست امهنم الك
 ضمخغتو .ةآرملا مامأ فقت نأ دح ىلإ اهب ديتست ةركفلا هذه تناكو ..اهيفكت
 ,ىرخأ انايحأو ..ةدحاو نيعبي حبصت امدنع اهسفن ىرتل ءاهينيم ىدحا
 تناك ول ..ءايمع اهنأل ةشيع دسحت تناك ءاهبح باذع اهب دبتسي امذنع
 الإ اهرينت ال ايند ىف تشاعل ..هتبحأ املو ءىحتف تأر املاهلثم ءايمع
 نامآ ىف شيعت ةشيع نأب سحت اهنإ ..اناحلا الإ اهيف ىرت الو ..ناحلألا
 :ءاهب بدعتت الف ايتدلا ىرت ال اهنآل .باذعلا نم نامأ ىقو ...ايفدلا نم
 هركعت ال لماك ساسحإ ..اهساسحإب ..اهتريصبب طقف ىرت اهنإ
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 ال اباش بحت ..ىرخألا ىه بحت ةشيع لعل ...ىردي نم تايترملا هكبرت 7
 ! :اتيااسشك دمنا ركوب اي ضيدت ها

 حبصت نأب اهتينمأ اهلايخ نم درطت ن نأ لواحت ىهو ءىليل رات

 فرغ هيبناج ىلع عقت ىذلا ليوطلا رمملا ىف تراسو ..اهتليمزك ءايمع

 فرسغلا باب ىلإ اهفزي ءنحل ثعيني ةفرغ لك باب ءارو نمو ..سيردتلا
 .ةيلاتلا

 احوتفم اصيمق ىدتري ءباش هنم زربو :تارجحلا ىدحإ باب حتفو

 لاقو «نامك» ةبلع هطبإ تحت لمحيو ءءاتشلا مغر .هردص محل نع فشكي

 : سماه توص ىف اهل
 ؟ روسيفوربلا عم سرد كدنع ىتنإ -
 : هل مستبت ىهو تلاق

 ؟ هيل كتوص ىطوتبو ..هويأ -
 : لاق
 ! كلاي ىدخ ..ىوق ةدراهنلا ىبصع روسيفوربلا لصأ -
 : هكرتت نأب مهت ىهو تلاق

 تس اننا ب شف اكن اج
 : اهفقوتسي لاقو
 نبل ىف نعت قد وكيك هساو ىلع ههووعا و فانزتسبا ىلا

 ؟ ىليزاربلا
 : مستيت لازت ال ىهو ىليل تلاقو
 لوط نلعب عوزاج انآ ىفطيقما ا هيرو 9-
 ةتونلا ثواسو ,ةثلاثلا ةفرغلا باب مامأ تفقو مث :نيتفرغ باب تدعتو

 اهنأك ىفطصم ىلإ رظنت تداع مث ءاهتفقو ىف تلدتعاو ءاهدي ىف ةيقيسوملا
 ,ةفيفخ ةرقن بابلا ىلع ترقنو ءاهدي تعفر مث .:ةعاجشلا .ضعب هنم دمتست
 : ةيسكرقلا: ةقللاو تابلا فلك نتن مدن اذاح اك ويح :تعدنسو

 .هيرتنأ -
 :اهءاروب تقلق لك اختو بانلا تسكت
 بيشألا هسأرو ءنيدنسم ىذ ىبشخ دعقم ىلع اسلاج ذاتسألا ناكو
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 ءارفص دي نم دتمت ةشعترملا ةعيفرلا هعباصأو ..اسوقم ارهظ ىلعي ءريعصلا
 .دعقملا ىدنسم قوف ةيبصع تارقن اهب رقنيو ؛ةقورعنم

 : تقاخ توبس نف ىليل تلاقزو
 . راوسنوب

 لاقو :كرحتي ال هتسلج ىف لظ .اهتيحت ىلع دري ملو ءاهيلإ تفتلي ملو
 نمث اهثإ :.ةريغص ةماستبا ىليل تهستياو ..ئدقبا» ذاهلا هثْؤحَب
 فذقتف ءونايبلا قوف كرحتت ةليزهلا هعباصأ تأر ذنم هبحت ..اهذاتسأ
 ,نحل اهيف ىرس املك ةوق ىلإ بلقني اهلازه نأك :ةسالسو ةوق ىف ماغنألاب
 ىلإ دوعت مث ؛هنم ىهتنت: ىتح «ةبيجع ةردق ىف هقوستو هيلع ضبقتف
 . اهلازه'

 لصألا ىنولوب هنإ ..اهلايخ ىف ةروطسأ اهذاتسأل مسري اهبح ناكو
 ءرصم ىف رقتساو «نييعويشلا نم ابره ءاماع نيثالث ذنم اينولوب نم رجاه
 هنأ دبالف ىنولوب هنألو رصم نفو ءرصم ةغلو .. رصم لهأ بحأ ..اهبحأو
 نإ لب ..نايوش مع نبا ىأ ..نابوش ديفح ..نايوش راقيسوملا ةلالس نم
 ةروث ىف كرتشي وهو هليختتو ..هسفن نابوش هليختت انايحأ تناك ىليل
 ىلع فزعي ملاعلا ءاحنأب فوطي هليختت مث ..نيرئاثلل ناحلألا عضيو ءهدلب
 اهينيع مامأ بلقنت ءاضيبلا هسأر تناك ..ةروثلا ةناعال دوقنلا عمجيو ىنايبلا
 دهاشمب ائيلم امليف ..اهلايخ هروصي امليف اهقوف ىرت امنيس ةشاش ىلإ
 . نقيسولا و. .تارماعلاو فهلا

 ,وبرلاب ضيرم هنأ هتيبصع رس ناك اميرو ؛هتيبصع هنع فرعت تناكو
 هنأ ملعت ىهف ؛هتدح لمحتت تناكو ..هتيرقبع ىلإ اهبسنت تناك اهنكلو

 اهطسو ام اريثك هنأ ىتح ..دهعملا ةبلط ىقابل ةبسنلاب اهللدي هنإ لب ..اهبحي
 ءاطعا ىلوتي ال هنأ اضيأ ملعت ىهو ..هدنع بلطم مهل ناك املك هيدل ةبلطلا

 ..هسفنب اهل سردي هنأب ةروخف ىهو ..نيزاتمملا ةبلطلل الإ هسفنب سوردلا
 .:ةزاتمم ةبلاظ اهنأل ةروخف

 ل ناتسألاو :.ةيقيسوملا ةتوتلا اهمامأ تهكفو :يتايبلا ىلإ ىليل تسلجو
 ىدنسم ىلع رقنت ةليوطلا هعباصأو ؛همامأ رظني اسلاج لازي ال ..اهيلإ-رظني
 .دعقملا

 .. فزعت ىليل تأدبو
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 : ةأجف خرص مث .تماص ذناتسالاو ..اليوط تفزع

 .. اهحيرت ىتح ءضعبب اهضعب طغضت مث .ءاوهلا ىف اهعباصأ

 : خرصي ذاتسالا داعو
 .ىنات -
 ةقرف عباصألا هذه نأك .,ةعرسب ماغنالا حيتافم قوف اهعباصأ تعضوو

 .اهدئاق نم ارمأ تقلت ةيركسع

 ..نازئمشالا ىلإ برقأ طخسلا نم تارظن هينيع ىفو :تماص ذاتسالاو

 : ةأجف خرص مث

 ..رسف

 هسأر عفدي سوقملا هرهظو ءافقاو ماقو ؛هيفكب دعقملا ىدنسم برض مث

 : اهفتك ىلع هفكب طبخي ىهو لاقو :ةجاجدلا سأرك ىدبيف «مامألا ىلإ

 !؟ هي ىف ىركفتب ..نيف كلقع ىتنإ -
 :فرطتيساو :ةيقيبسوملا ةتوتلا ىلإ ناشا مك
 .ديعب كلقعو :ىكينعب ىصبتب ىتنا ..انه شم كلقع -
 هتلذب ىذلا دوهجملا ةدش نم نقتحم اههجوو :جدهتي اهردصو تلاق

 1 : فزعلا ىف

 :ةعناج نق نويركتيام .:1و:12
 «:اهتنيغ' مانآ ةليزهلا هدي نور ىهو ذاتسألا لاقو

 .ربصلا هب بلجتسي هنأك ء.هردص نم اقيمع اسفن دش مث

 : هتدح نم ففخي نأ لواحي وهو درطتساو
 : كعب اونضا ىف كاع ىلاكو !:لوألا نم .:ىناث ىوفلا -
 : ءاكبلاب مهت اهنأك ,نيزح مالستسا ىف ىليل تلاقو
 ..صضاح -

 ىلع ارقن تعمس ىتح ءاليلق فزعت دكت مل اهنكلو ..فزعت ىليل تأدبو
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 مث ..ةشهد ىف بابلا ةيحان ذاتسالا رظنو ءفزعلا نع فقوتت ملو ..بابلا

 رظني ذاتسالا داعو ..حاحلإ ىف بابلا ىلع رمتسا رقنلا نكلو ..هينذا بذك

 .فزعلا ىف ةرمتسم ىليلو ءلوخدلاب قراطلل نذأي نأ نود ةشهد ىف

 ؛ةعنطصم ةماستبا هيتفش نيبو ..ىحتف هنم لطأو ,ةأجف بابلا حتف مث

 قيرب ىهأ ىردت ال ءافطاخ اقيرب ناقربت ناتقلقلا ناتعساولا هانيعو

 ؟امهضايب قيرب مأ امهداوس

 : ههجو ىف ذناتسألا خرصو

 ! ةوهق شم ةسردم ىد ..لوخدلاب كل حمس نيم ..هيا زياع -

 اهددبت ؛ةشهد اهينيع ىفو ؛ىحتف ىلإ تتفتلاو ءفزعلا نع ىليل تفكو
 .ةحرف

 ؛ليوط نمز نم هفرعي هنإ ..ذاتسالا ةخرص نم ىحتف بضفغي ملو

 وهو ؛هيتفش نيب لازت ال هتماستباو لاقو ..بيطلا هبلق فرعيو .هتدح فرعيو
 : ةعيرس ةسلتخم تارظن ىليل ىلإ رظني

 .ريسفورب راوسنوب -
 ٠ ذاتسألا خرصو

 .ةرب ىنتسا ..ىضاف شم انأ -

 : ىحتف لاقو

 .ديدج نحل كعمسأ ناشلع «داعيم دخآ زياع سب انأ -

 : ىحتفب ةقلعم ىليل انيعو ..ناتسألا لاقو

 .ةرب نم هلفقا ..كلضف نم بابلا لفقأ ..ةركب ..ةركب -

 مهفت ةراشا ىليلل راشأو ىحتف عرسأف ..ىحتفل هرهظ ذاتسألا رادأو

 : ذاتسألل لوقي داع مث ..ةرامعلا باب دنع ..عراشلا ىف اهرظتني هنأ اهنم

 !؟ ماك ةعاسلا ةركب -

 هنأك لاقو :ةرخاس ةماستنا هيتفش نييو هيلإ رظنو ءهل ذاتسألا رادتساو

 : هنم سئي
 سما ةردقع قالا .طركر قمع هيك سالو

 : ىحتفل مستبت ىهو «ىليل تلاقو

 .روسفوربلل هأب كيكتشأ -
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 : ةلئاق ناتسألا ىلإ ترادتسا مث

 .نفوهتيب شبحيب ام هد -
 : هيتفش نيب لازت ال ةرخاسلا ةماستبالاو ءناتسألا لاقو
 دحاو هيف امنإ ..شوهبحيب ام دحاوو نفوهتيب بحيب دحاو شيفام -

 مهفي ناشلع ربص شودنعام ىحتف ..شومهفي ام دحاوو ءنفوهتيب مهفيب
 | .نفوهتيب

 : درطتساو ؛ىحتف ىلإ رظن مث
 لاقر قوش هس اننإ :ةيسحلا ومقالا نفر ههنا هس انآ د

 : بابلا نم بحسني ىهو ءىحتف
 ..ةرشع ةعابشلا ةركي ةراؤقيززاا ::كتجعياع ىيدجلا نحللا -
 فختسيو :ءىحتفب فختسي هنأك ,هيفتك زهي ذاتسألا امنيب ءىحتف جرخو

 .ةايحلا ىف هبيصنب فختسيو ,هسفنب
 .حراس اهلقعو «ىنايبلا ةيحان ىليل تلدتعاو .

 ةيمحت ماع اذاعل
 ؟ةأرجلا هذهب سردلا ةفرغ اهيلع محتقي ىتلا ىلوألا ةرملا اهنإ
 هنإ ..اديدج انحل هعمسي نأ ديري الو ..ذاتسألا لباقي نأ ديري ال هنإ

 ؟ ثدح اذام ..اذامل نكلو ..كلذ نم ةقثاو اهنإ ..ىه اهديري

 نحللا عمست دعت ملو ..ىنايبلا قوف زفقت ىهو اهعباصأ ىرت دعت ملو
 تناك ..اهراكفأ الإ عمست دعت ملو ..اهراكفأ الإ ىرت دعت مل ..هفزعت ىذلا
 .اهراكفأ فزعت

 ,هقلغي نأب مهو ىنايبلا ءاطغب كسمأ مث ,تمص ىف ذاتسألا اهنم برتقاو
 : رخاس ءوده ىف لاقو ..اهدنسم قوف نم ةيقيسوملا ةتونلا تعقوف

 .صالخ -

 ةسهد ىف فلاكو ءاطقلا اهنلع قطني نأ لق ةفرس اهغيبانما كيحتميو
 : ملح نم تقافأ اهنأك

 ؟ هيا صالخ -

 : ائداه لازي ال وهو لاق
 :سيردلا مالك دع
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 : ناتسألا بينأتب سحت ىهو تلاق

 :ناقسلا كام ةسسل نإ د
 : لاق

 .ةركب ..شهلعم -

 ىف ةفقاو اهمأ اهتطبض ةلفط اهناك ءاكابتراو الجخ ىليل هجو نقتحاو
 نيتقيضلا هينيعب ذفني ذاتسألا نأ تسحأ ..ناريجلا نبا سكاعت كابشلا

 قوف تطقس ىتلا ةيقيسوملا ةتونلا تعمجو .اهراكفأ ىلإو ..اهبلق ىلإ

 : فرتعت اهنأك تلاقو ,ةفقاو تماقو ,ماغنالا حيتافم

 .ةيوش ةدراهنلا ةنابعت ىلصأ ..ةفسآ انأ -

 :ءاودلا اهل فصمي هنأك لاقو ءاهيلع تبري ذخأو اهديب ناتسألا كسمأو

 ..كسفن ىعيضت ةراسخ ..سب ةكيزملا ..ةكيزملا -

 توص ىف تلاقو ؛:تتكسو .تداع مث ؛مالكلاب مهت اهنأك اهمف تحتفو

 : فدعص

 .راوسنوب -

 .اهيثري هنأك ءقافشا ىف اهيلإ رظني ذاتسألاو تجرخو
 لازي ال اههجوو ؛ءتارجحلا نيب لصفي ىذلا رمملا ىف ىليل تراسو

 ,اهينذأ ىف طلتخت ؛ةقلغملا باوبألا فلخ نم ثعبنت ىتلا ماغنالاو ءانقتحم

 اهنأب اهزاتسأ سحأ دقل ..هينعي ام تمهف دقل ..«كسفن ىعيضت ةراسخ

 .ىقيسوملاب اهلايخ ءىلتميف ىحتف عم سلجتو ..ىحتفب اهلايخ
 ..وهبلا ىف نيعمجتملا اهتاليمزو اهئالمز نم دحأ ىلإ ىليل تفتلت ملو
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 .ىليل -
 : فاج توص ىف تلاقو ةعيرس ةتفل هيلإ تتفتلاو
 .ىفطتصما ان ةليعتسم' ئلصا :ةفسآ
 .هئالمزل لوقي ىفطصم عمست ىهو ءدهعملا باب نم تجرخو
 عم سردلا شلمك ام وهآ ..ةدراهنلا ىبصع ذاتسالا نأ مكل تلق شم -

 ! ىليل
 نأ ئشخت اهنأك طئاملا ىلع اهديب دنتست ىهو ملسلا ىليل تلزنو

 ىف هاديو ءاهل هرهظو افقاو ىحتف تأرو ..ةرامعلا باب نم تجرخو ..عقت
 نيب قزمتت اهسافنأو تلاقو .همامأ تفقوو هلوح تفلف ..هنولطنب ىبيج

 : اهيتفش

 ؟ ىحتف اي هيل هدك تلمع -

 هينيعب اهيلإ رظني ىهو لاقو ,هنولطنب ىبيج نم هيدي ىحتف جرخأو
 : نيتقلقلا

 ةياعل :ةطانس نصن تتشم تالضفا: ئوق ضرخاق تفشي :نطيشم نكد
 .ىكيلع رودأ تعلطف ءتقهز ام

 ْ : ههجو ىف اهينيعب ثحبت ىهو تلاق
 سملي وهو لاق اياعم سردلا لمكي شيضرام ..ىوق لعز ذاتسالا هد -

 .هديب اهعارذ

 ميس ةجاح ىف كزياع انآ :ةىسات تتمياح ةركي يفاشتانماع
 .: :صلاخ ةمهن

 : ةقهش اهينيع ىفو تلاق
 ؟:ةيا:لضح هناا
 : هتماستباب اهتقهش ففخي نأ لواحي ىهو لاق
 :اياعم ىلاعت <
 : تلاق

 ؟ نيف -
 : لسوتي هنأك لاق
 .ىرطاخ ناشلع ..شينلاستام -
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 تاوطخ ىف هعم ريست ىهو راسو ءاهعارذ نم ةفيفخ ةبذج اهبذج مث
 : تلاقو ..ةددرتم

 ىتاوخإ نم دح نيدعب !؟ ىحتف اي عراشلا ىف ضعب عم ىشمناح -
 ! انفوشي

 : هاطخ ىف عسوي وهو لاقو

 .ةبيرق ةتح ىد -

 اهذاتسأ بضغ نع ةريحلا اهتهلأ دقو ءهيب قحلتل اهاطخ ىف تعرسأو

 عقرت هو تلاقو ..ةلك يقيدكوملا دهم ىيمقو اهنادتما تيشت -. اهيلع
 : ةليوطلا هتماق اهينيعب قلستتل هيلإ اهسأر

 ؟ نيف نيحيار ىل لوقت شم -
 : اهيلإ رظني ال ىهو لاق
 .ىفرعتاح تقولد -

 ..كبترم اهلقعو ؛ةكبترم اهسافنأو ,ةكبترم اهتاوطخو .هبناجب تراسو
 اهنلإ ليخو ماه رانش ىف:ىسكف عم اهيف نيبص ىلا نلوألا ةزهلا هئاكو
 مهلكو ..هعم اهتصق نوفرعي مهلك ..امهيلإ نورظنيو نوفقي مهلك سانلا نأ
 اهنم ةعطقو ريست اهنأك سحت اهنإ ..اهنومولي مهلكو ؟جوزتم هنأ نوفرعي
 .سانلا نم ءابتخالا .ءابتخالا ديرت اهنكلو ءاهنم ةعطق ةيأ ىردت ال ..ةيراع

 ىتح عيطتست ال اهنإ ..ىردت ال اهنإ ؟ىحتف اهذخآي نيأ ىلإ نكلو
 .نيمختلا درجم

 ىلإ هجتاو :عراشلا ربع مث .نويلبماش عراش ىف ىحتف فرحناو
 تققو انهو لوختدلاب مهو :.ناسيلا ىلع مهح ىفلا ةكيرهلا ءانضتبلا ةرامعلا
 اهتسافتاو تلاقو :اهيقاس لمازف ىلع ةوقي تطقتخ هناك: ةانع ىف ىليا
 : اهينيع ىف ميمصت ةرظنو :قحالتت ةكبترملا

 ؟ نيف ىندخاو تنأ فرعأ مزال -

 هينيعب اهيلع لطأو ؛هيتنجو تحت تعمجت دق هؤامدو ءاهماما فقوو
 توص ىف لاقو .امهداوس قيربب امهضايب قيرب امهيف طلتخي نيتللا
 : اكابترا اهنم لقأ سيل وهو ..هيتفش قوف شعتري

 .ةأجافم ىد ..شينلاستام كدنع ىتايحو -

 ا ١ ج سمشلا ءىفطت ال » 1988 «



 : رارصإ ىف تلاق

 :ةاجافعلا فرغأ ءزالو :اته ةياغل -
 : اهمولي هنأكو لاق
 ؟ ىف ةقثاو شم ىنعي -

 ىهف اذه مغرو ..هيف قثت ,معن ..هيف قثت اهنإ ..ةريح ىف هيلإ ترظنو
 اهنإ ..فوخ ىف شعتري اهيف ءىش ..ملستست نأ ديرت ال ..داقنت نأ ديرت ال

 .نئمطت نأ ديرت

 : بوذي اهرارصا أدب دقو تلاقو
 ؟ هزل نل لوقت نيا شع« :فرغا مزال -
 : اهفلخ رظني وهو ء.داج توص ىف لاق
 :نساكلا ماك لك ناليامعت ام :.انل صيقن باويلا < ىليلاج
 مث ..تسشي اهنأك تدهنتو ءىحتف ىلإ ترظن ..باوبلا ىلإ تفتلت ملو

 تلخدو ..هتمدقتو ,هتذختا رارق نع لدعت نأ تيشخ اهنأك ةعرسب ترادتسا

 .ةرامعلا باب نم
 ..نيتظقي نينيعب ىحتف بقارت ىليلو ..هيف الخدو ..دعصملا ىلإ اهجتاو

 دوعصلل صصخملا رزلا ىلع طغضي وهو هتأرو .اهب ىتأي ةكرح لك بقارت
 اهاتيعو ءدعصتملا نادج ىلع اقرهظب تتكترا: دك .. نمداسلا نودلا ىلإ
 -  .اهيلإ رظني ال وهو ..هنابقرت نالازت ال

 .دعصملا فقوو

 .هنم اجرخو
 اهدديع سور < ةقاكتلا ةطتسلا كابا دما نلإ ههقاو :ءلطارو ترانس

 ..احاتفم هيج نم جرخي هتأر مث 1١١«.. مقر ةقشلا اهنإ ..ةقشلا مقر ىلإ
 ..اهانيع تعستا ..اهناكم نم كرحتت ملو ..لوخدلاب مهو ..بابلا حتفو

 .تقعص اهناك ..ةجارفنا فصن ناتجرفنم اهاتفشو
 قوف شعترت ةماستباو قيقر توصب لاقو ..هعم اهبذجو ءاهديب كسمأو

 لام
 ..اهنع ىلختيو ىعادتي اهيف ءىش لك ..روخت اهاوقب تسحا ..مواقت ملو
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 نأ الو ركفت نأ عيطتست الو ءمدقت نأ عيطتست الو .دوعت نأ عيطتست ال اهنإ

 .هللا ىدي نيب اهسفن عضت اهنأك تملستساف ..ررقت.

 .هعم تلخد

 .بابلا قلغأو
 ءىش اهيف سيل ..ةيلاخ ةقش اهنإ ..اهلوح نيتهودشملا اهينيع ترادأو

 ,ةدئام الو ,ةكيرأ الو ,دعقم ال ..ناردجلا ىلع ءىش كانه سيلو ..ثاثألا نم

 قصتلم .. دوسأ ..ريبك ونايب ..وئايب ىوس ءىشال ..ءىشال ..ةروص الو

 .ناردجلا نينا
 مكح ..اهمكح رظتني هناك ,نيتفوهلم نينيعب اهبقري ءاهبناجب فقأو ىهو

 .هريصم ررقي

 .ىد نيم ةقش ىد -

 : اهنع هينيع ىخري ىهو لاق
 .انتيب هد -

 !! انتيم -

 ؛ناردجلا ىلإ رظنت ىهو ..ةئيطب تاوطخ ىف ةفرغلا ءاحنأ ىف تراسو
 تبرتقا مث ..اهتيب ىف اهسفن نع ثحبت اهنأك ءضرألا ىلإو فقسلا ىلإو
 ,ماغنألا حيتافم دحأ ىلع اهعيصأب تطغضو .هءاطغ تعفرو .ءونايبلا نم

 تراسو ..ءاطغلا تقلغأو تداع مث ..حيرج ةنأ هنأك عيفر مغن هنع ردصف

 ..ءىش اهيف سيل ..ةيراع ..ةيلاخ ىرخأ ةفرغ اهنإ ..هتحتفو ءقلغم باب وحن
 نم اهبقري ءاتماض هناكم افقاو لظ ءافءارو لخدي ملو :ةفرغلا ىف تلخدو
 ,باب هيبتاج دحأ ىلع ءريغص رمم ىف تلخدو ,ةفرغلا نم تجرخ مث ..ديعب
 .خبطملا هنأ رخآ بابو ..مامحلا هنإ ..هتحتف

 اهنأك .ةئيطبلا اهتاوطخب ريست ىهو ..ةيجراخلا ةلاصلا ىلإ تداعو
 ادنتسم افقاو ىحتف ناكو ..ملح ىف ريست اهنأك ..باحس ىف ضوخت

 قوف ةددرتم ةماستباو ءاهيلإ رظني وهو لاقو ..ىنايبلا ةفاح ىلع هعارذب
 : هينيع ىف اددرت رثكأ ىرخأ ةماستباو .هيتفش
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 52308 .اهرجح ىف اهيدي تطقسأو . .ىنايبلا دعقم ىلع تسلج

 : نم لطيو ءاهلخاد ىف فئاكتي نيزح بابضو ..اقردص قوف اهسأر

 ؟ىكبت نأ ديرت اذامل ..اذامل ..حرفت ال اذاملف ..هتجوز هلغشت ال ناكم

 : ديعب ملاع نم اهيداني هنأك .تفاخ توض
 .ىليل -
 ىف دهنتت ةرظنو .ةنيكسم ةماستبا اهيتفش قوفو هيلإ اهسأر تعفرو

 : تلاقو ءاهينيع
 ؟ هيل هدك تلمع -

 ' هبيج نم جرخأو :هتفقو ىف لدتعاو ءاهسأر قوف نم هفك عفر ..دري ملو
 داعو ءضرألا ىلع تيربكلا دوعب ىقلأ مث :ةراجيس لعشأو ءهرئاجس ةبلع

 ثفني هنأك :ةوقب هيتفش نم ناخدلا خفن مث . .ونآيبلا ةفاح قوف هعارذب دنتسي

 ةرظن هينيع ىفو «ىليل ىلإ رظني ال ىهو لاق مث ءهرارسأ لك هردص نع
 :ةداح

 .ىتارم ناشلع ..هيل هدك تلمع ىفرعت ةزياع -

 اهنأك .«ىتارم» ةملك تغمس امدنع اهينيع قوف اهشومر تشعتراو

 : ةعرس ىف تلاقو ..اهمامأ اهتأر

 ؟ةجاح تفرع هيه ؟هيل ..كتارم -

 : هسفن نع اهب عفادي ةليوط ةعفارم ىف أدبي هنأك لاق

 ةشياع ىد ..تسح ىقبت ءتفرع شتنكام اذإو ..تفرع نوكت مزال -

 رقنب .. اهيلع ىيختمت ىزم ةجاح ىف شاقبام :ةنس شخانلا اهل ىقب ايأعع
 ىف اندنع ىجيتب ىتنك ام مويو ..ىبلق ىف ىللا فوشتيو ءىخم ىف ىللا
 لك ةفراع اهنإ سساح ىقباب ..اهملكأ فراع شم ىقبأ ..ىجرختو تيبلا
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 ىلع اذتيب ىف لباقتت لضفن نكمم شناكام...ىرمع لوط باذعلا لمحتسا
 نوكن ام ىز ..نيفياخ انحاو ضعب سوينو ..نيفياخ اذحاو ملكتن ..لوط
 ىف لباقتن مزال ناك ..انينع.ىف نياب بدكلاو ..بدكنو ..بدكنو ..ةيمارح
 شيكت امو..:ةيف شفاخن ام تيب-.. انتيب' ىف ..انقعاتي ةتح ىف... اندحول ةتح
 قعزرأ تيب سب نينتالا انحا «ىتيبو .كتيب ..انبح الإ شولخدي ام تيب ..هيف

 : هلاح ىثري هنأك لاقو هتوص تفخو

 0 وال

 : اهيلإ رظني ال وهو لاقو . 1 اهيلع دري ملو

 .ققشا فردت اسمو يا ا .فياخ

 ,هب تعنتفا اهنأك مث :ةملك ةملك .همالك ديعتست اهنأك ةهرب تتمصو

 / نونح معان توص ىف تلاقو ءهردص قوف اهيدي تعضوو

 :: اهنإ ..ةققاومو. .ةمهاف نأ -
 :اهسالك مكث مل ..كتكتلو
 ميرتسي امها <! لع اراه داق ادني ةانيف كقحلا هيلا كرلقتو
 .اليوط ضعب نع اذهب دغب ءرحآلا يع نق

 هبلقو ..ةوسق الب ءاقيقر امض ..هردص ىلإ اهمضو .هيعارذ دم مث

 ههيتفشب هقوق فاط مث .: اهذخ ىلغ هدخن عضوو-. اهبلق عم تاقفخلا لدانغي

 .ةليوط ةليق ىف أمانو
 .راتخ بحت نول اهتتنجو قوفور ذل[ تراظتو ::اتهتلبق قم اظقيتتنلا مث

 مث ..اهتماستيا الو اهترظن ىنعم مهفي ال وهو ..مستبت ىهو ءاليوط هيلإ
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 تارشع ..ههجو نم ناكم لك ىف هلمقت تذخأو ةأجف اهيتفشب هنم تبرتقا

 ظ ا بقا
 : درغزي اهتوصو تلاقو .هنع تدعتبا مث

 : ةولح ةشهد ىق لاق
 ؟ هيل -
 | : تلاق

 : هردص ىلإ اهديعيو ءاهيلإ هيعارذ دمي ىهو لاق
 ..دح نم نيفياخ شانحأ ام تقولد ..قح ىل ناك هنأ ىفرعت ناشلع -

 ؛ .ىعباوص قرحتاح ةراجيسلا -

 ىلإ اهمضي داع مث: ةمرقب ايننادو :نهرالا ىلع ةراحممسلا نقلا
 .اهيتفش ىلع هيتفشب ىنحناو . .ةردص

 اهنإ يف نال انك رتتا دال حا .رخآ معط اهل ةلبقلا نإ
 ..ةقلطنم ةلبق .. :ورسم تسيل ةليق . .ددرت الب . .فوخ اليةلبق

 ..ةوسقب اهتريفض دشيو ..هنم هتدوعت امم رثكأو رثكأ رك اهطغضي

 ى..ادبأ اذكه ةسافناب نقشت 5 اهنإ

 .هينيع ىرت نأ ..ههجو ىرت نأ اهديري ال
 انيستا دعت ن1 لراعي ةنلامقكإل ةسسحو وهو ةهرب دعي اهل ا دتسما مث -
 ؟هل ىرج اذام هلأست اهنأك ؛ةريح ىف هيلإ ترظنو ..هلاعفنا

 : ةيوعص ىف هقلح نم هتوص عزني وهو لاقو
 .ةعاذإلا ةطحم ىف داعيم ىدنع ..تقولد لزنا مزال انأ -

 : هنم ةشهد ىهو تلاق

 ؟ انأو -
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 : مسستبي ىهو لاق

 :كلهم ىلع ىلزنأ يقبا -
 اهيف عضوو ءاهديب كسمأو احاتفم جرخأو .هبيج ىف هدي عضو مث

 : هينيعب اهلبقي ىهو لاقو «حاتفملا
 .كتيب حاتفم هدد

 : تلاقو كابترا ىف تمستباو

 :كاعم هيل نبط -
 : بابلا وحن هجتي وهو لاق
 :اياعتم جاتقمو :ىكاعم حاتفم
 ,بايلا ةفاح ىلإ ةدنتسم ىهو رفخ ىف تلاقو هب تقحلو «بابلا حتفو

 : اهجوز عدوت اهنأك
 ! شرخأتت ام -
 ..اهدخ قوف اهلبقو ءاهبلا ةسارب نانعو..:ةزيبك ةماستيا ثمتتتياو

 .هيف ىفتخاو ,هيلإ دعصملا دعص ىتح .هيلإ رظنت ةفقاو تلظو ..جرخو
 ةريبكلا اهتماستباو ..اهرهظب هيلع تنكترا ..ءوده ىف بابلا تقلغأو

 « ًاليوط هيلإ ترظن ..اهدي ىف حاتفملا ىلإ ترظن مث ءاهيتفش نيب لازت ال
 ,اهيوث بيج نم تجرخا مث ..اهبلق ىلإ همضت اهنأك .هيلع اهتحار تمض مث
 ىف اهينيعي فوطت تداعو ..هيف حاتفملا تعضوو ءريغصلا اهدوقن سيك

 كلمت ..انه ءىش لك كلمت اهنأ سحت اهنإ ..اهتيب هنإ ..ةيلاخلا ةقشلا
 ىلع تئختاو .تاوطخ عض تطخو..ءاوهلاو :نضزألاو :فقسلاو :نارذجلا
 ةوطخ تطخو .تلدتعا مث ..ىحتف هب فذق ىذلا تيربكلا دوع طقتلت ضرألا
 تذخأو ؛هيتفشب اهعبصأ تللب مث ..ةراجيسلا بقع طقتلت تنحناو ىرخأ
 ..فتكت ملو ..هيكرابلا بشخلا ىلع نم ..ةراجيسلا ءافطا راثآ هب حسمت
 تذخأو ءاهيتفشب هتلليو ءريغصلا اهليدنم تجرخأو اهيتبكر ىلع تسلج
 ؛ىحتف مولت اهنأك اهسأر زهت ىهو :ةراجيسلا ءافطا ناكم ضرألا هب حسمت
 : هتداحت اهنأك تلاقو

 !! كلغش فرعتاح ..ضرألا ىلع ةراجيس ىمرت ةرم ىنات فرعت -

 ..ةراجيسلا بقعو تيربكلا دوعب ىقلت نيأ تراتحاو .ةفقاو تماق مث
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 ..كانه امهتقلاو ءمدخلا ملس ىلإ ىدؤملا بابلا تحتفو .خبطملا ىلإ تبهذف
 تلخدو ..اهتقلغأو تداعو كيبابشلا تحتف ..ةقشلا ءاحنأب فوطت تداع مث
 بكستي رهو ءانملا توبض نا اهيلإ ليخو-.:ةانملا رويتتص تطكفو :ءامحلا
 هايملاو ..ريدغلا توصك توص هنإ ..لبق نم هلثم عمست مل ةيفنحلا نم

 تلخدو .:نويتضلا تقلغار يهني نف ندلا ةانعلا نم ىفضا :ةيفاض
 ىف ::دحاو عابيصم الإ ةقشلا ىف نشل .قوتلا نارزا َتيَرَو , خيطفلا
 .ةلاصلا

 .اهلك ايندلا تكلم اهنأك تدهنتو

 .اهدحو اهل ايند

 .اهنم جرخت نأ ديرت ال ايند
 .جرخت نأ بجي اهنكلو
 تقلغأو ..تجرخو ؛ةيقيسوملا ةتونلا تلمح مث ءفسأ ىف اهسأر تزهو

 .هتقلغأ نأ دعب هيلإ رظنت تداعو ..اهءارو بابلا
 ..ةرينك ةاحف ككبشصأ“ .تربك اهنأ تسحأ :ءعراشلا ىف تراس امدنعو

 ..تامرتحملا تاديسلا الإ هكلمت ال ..انيمث ازيزع اًئيش كلمت اهنأو
 .احاتفم كلمت تحبصا
 .تيبلا حاتفم
 ليتارتك ةئداه ىقيسومو ..ةمهاس وطخت ىهو ةلئاعلا تيب تلخدو

 ىهو ةليبن اهتخأب ترمو ..اهينذأو اهلايخو اهبلق ألمتو ءاهلوح نرت ةكئالملا
 : اهل لوقت اهتعمسو ..ىهبلا ىف ةسلاج

 .راوسنوب -

 ..اهملاع ريغ ملاع نم ..ديعب نم ىتأي اهتخأ توص نأ اهيلإ ليخو
 : حبش ىلع درت اهنأك سمه ىف تمتمتف

 .راوسنوب -

 ىف اهناعبتت اهتخأ انيعو ءاهتفرغ ىلإ ةئيطبلا اهتاوطخ ىف تراسو
 ..ريرسلا قوف ةيقيسوملا ةقونلاب تقلاو ..اهءارو.بانبلا تقلغاو ..ةشهد
 ىف اهسفن ىرت ال ..ةمهاس لازت ال ىهو ءاهبايث لدبت ةآرملا ماما تفقوو
 سيك تحتف مث .««ربماش ىد بورلا » هقوفو ,مونلا بابلج تدتراو فاصل
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 هتداعأ مث ؛هل مستبتو .ءهيلإ رظنت تذخأو حاتفملا تجرخأو ءريغصلا اهدوقن

 تسلجو ريرسلا وجن تطخ مث ..بالودلا ىف سيكلا-تعضوو ءسيكلا ىلإ

 .اهلايخ ىف ةمسترملا ةقشلا ءاجرأب نافوطت اهانيع
 .اهلايخب ةقشلا ثثوت ون تأديو

 اضيرع ادعقمو ..«نردوم ليتس» نيريغص نيدعقم ةلاصلا ىف عضتس

 ابالودو ..ةيقيسوملا تونلا 0 ةدئامو يحل هيلع حيرتسيل

 0 ىرخأ ةدئامو 0 كيب» ىرتشت تدشت 0

 اندلع يوقو 010 اهل ترمحا ,ةركف 5000 ا 59؟ كوت

 هذه ىلإ ةجاح ىف تسيل اهنإ ..ةركفلا هذه درطت نأ تلواحو ..رفخ ىف

 ىلإ اهلايخب تزفقو ايجرالا * ةلاصلا ىحتفو ىه اهيفكي ..ةفرغلا

 - مث 90 بوك ىف امئاد 0 ؛ىاشلا نم اريثك برشي ىحتف

 تدمو ؟اهتثؤت فيك ..ةديحولا ةفرغلا ىلإ ةيناث ةرم زفقي اهلايخ داعو
 نع اهب لغامشتت هناك ءاهكريفبك كنت تاديو اهنم ىو الب اهفبابشا
 .اهراكفأ

 نكلو ..ريرسلا قوف ءاهتسلج ىف ىهو ىضم تقولا نم مك ىردت الو

 : ةماستبا اهلايخ نم بصتغت ىهو تلاقو ءاهيلإ ىليل تتفتلاو
 بعلتاح ةشيع لصأ ..هد رهشلا ةعاتب ةلفحلا ىف ركفاب تنك ...ادبأ -

 : اهقدصت ال اهنأك اهتخا ىلإ رظنت ىهو ىفيف تلاقو '
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 .كعاتب ىنايبلاب :ةدراهنلا شانتشودام ىنعي <

 :ةآرملا مامأ فقتو ءريرسلا قوف نم موقت ىهو ىليل تلاقو

 .تاعاس تالت هلك دهعملا تشود ىلصأ -

 : بابلا بناجب ةفقاو لازت ال ىهو ىفيف تلاقو

 .ىشعتناح شم -
 : ىليل تلاقو

 .ىرعش طبرأ امل سب. .رضاح -

 تحت هعمجتو ءاهرعش ىواست ىليل تفقوو ..ةفرغلا نم ىفيف تجرخو

 تدشو «بعك الب بشبش ىف اهيمدق تعضو مث ..نوللا رضخأ حاشو
 ,نوفيلتلا.ةلآ مامأ ترمو ..ةفرغلا نم تجرخو ءاهرصخ لوح بورلا مازح

 تفقوف . .تارجحلا نيب لصفي ىذلا رمملا ىف ةريغص ةدئام قوف ةعوضوم

 تعفرو تداع اهنكلو . .اهنع دعتيت نأ تلواحو . .ددرت ىف اهيلإ رظنت

 .امقر ترادأو .ةعامسلا

 : حاحلإ ىف لوقي ىحتف توص تعمسو
 .ىلآ ..ىلآ ..ىلآ +

 : تلاق مث ..هتوص نم اهينذاب برشت اهنأك اليلق ترظتناو
 هتوص زفقو ..هيسرم ..كل لوقأ تيبح سب انأ ..ىحتف اي هيسرم -

 : لاقو ؛ءاحرف

 ؟ نيف ىتنا -
 : ةريغص ةماستبا مستبت ىهؤ تلاق

 .تيبلا ىف -

 : لاق

 كنإ كدضق نكمي ..تيبلا نم ةلزان كنأ ىلع كبياس انأ ..نكمم شم -

 .نويسنابلا ىف
 : تلاقو «:ةتفاخ ةكحض تكحضو

 ؟ نيف تنأو ..نويسنبلا ىف انأ ..هويأ -

 : دهنتي ىهو لاق
 .ىناتلا نويسنبلا ىف انأ -
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 : تلاقو

 .اشعلا ىلع ىنينتسم ىتاوخا نسحأ .هأب راوفيروأ بيط -

 :لاق

 ! ريخ ىلع ىحبصت ..راوفيروأ -

 همدصت نأ ىشخت اهنأك قفر ىف اهناكم ىلإ نوفيلتلا ةعامس تداعأو

 الإ تيب اهل دعي مل ..ماعطلا ةرجح وحن اهلايخ بكوم ىف تراسو ..اهب
 ةبيرغ ..ةبيرغ اهنأ اهيلإ ليخو ءاهلوح تتفلتو ..ىحتفو ىه اهتيب ..امهتيب
 .نويسنب درجم..نويسنب هنإ ..اهتيب اذه سيل ..اهلهأ طسو

 نوعمتجي مهنإ ..ءاشعلا ةدئام ىلع عمتجت نأ ةلئاعلا ةداع نم نكت ملو

 ..ديري امدنع ىشعتي مهنم لك ..هل ماظن الف ءاشعلا امأ ..ءادغلا ةعاس طقف
 عبتت اهنأل ءاشعلا ماعط لوانتت ال مألاو ء.جراخلا ىف حودممو دمحأ ناكو
 .اهنزو ىلع ةظفاحملل اصاخ اماظن

 نود اهمف ىف ماعطلاب ىقلت ىليلو ..ةدئاملا لوح ثالثلا تانبلا تسلجو
 ىهو ..اهتداع نم رثكأ ءاريثك تلكأ دقف هب سحت ال اهنألو ..هب سحت نأ
 ءامهثيدحل الاب ىقلت نأ نود ناثدحتت اهاتخأو ..عوجب الو عبشب سحت ال

 ٌْ : عفترم توص ىف ىفيف تلاق مث
 ؟ ةياكحلا هيا ..ىنابجاع شم ىتنا ..ىليل -
 : اهيلإ رظنت نأ نود ىليل تلاقو
 ؟ةعماجلاب ةوعد شيلام انأو ؛ةعماجلا نع اوملكتتب متنا ..شيفام ادبأ -
 مث ءاهتيحان ىلإ اههجو ترادأو «ىليل نقذب تكسمأو ءاهدي ةليبن تدمو

 : تلاق

 ..ةدك ىنيرو -

 : ةكحاض تلاق مث ءدجلا لعتفت ىهو اهينيع ىف ترظنو
 .ىتس اي هأب انليكحا ..ةرطخ شم ةلاحلا هسل -

 : ىليل تلاقو
 ! ةجاح شيفام ..هيا ىلع ىكحأ -
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 : ىفيف تلاقو

 اهنأ ىلإ العف تهبنت اهنأك ءةدحاو ةرم اهدي نم ةكوشلا ىليل تقلأو

 8 تلاقو ,.ةفقأو تماقو ء,اهدعقم تحازأو ..اريثك تلكأ

 دعست نأ ديرت اهنإ ..مونلا ىف اهتداعس عيضت نأ ةراسخ ..مانت نأ ديرت ال

 ..اهتدجو ىتلا ايندلاب ..اهلايشب دعست ..اهرمع نم ةيناث لكو .ةقيقد لكب

 .ىحتف اهل اهمدق ىتلإا ايندلا

 .اهيلع حلي مونلا نكلو
 .اهينيع قوف ىخارتت اهنوفجو
 امهب ىرتل نيتحوتفم اهينيعب ظفتحت نأ تلواح ..مواقت نأ تلواحو

 .ىخارتت اهباصعأو ..اهبلغي مونلا نكلو ..اهلايخ
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 ..اهلايخ اهعم ظقيتساو «ىلاتلا حابصلا ىف مونلا نم ىليل تظقيتساو

 درجم سمألاب اهب رم ام نوكي نأ تيشخ ..اهيف تعاترا ةظحل اهب ترمو
 .ملح

 ..اهتوخا لك جرخو
 ىف أدبي اهسرد نأ ..ىقيسوملا دهعم ىلإ بهذتل اهبايث ىدترت تأديو

 .ةرشع ةيداحلا ةعاسلا

 ىف ركفت ال ىهو «سيبوتألا تبكرو ..تجرخو «ةيقيسوملا اهتتون تلمحو
 ..اهتيب ىف ركفت اهنأ ..نفوهتيب ىف الو ..اهذاتسأ ىف الو ..ىقيسوملا دهعم

 .ىحتفو ىه اهتيب
 تذخأو ةقشلا حاتفم تجرخأو ءريغصلا اهدوقن سيك حتفت تداعو

 اهل نوكي نأ نكمي حيتافملا نأ ىردت نكت مل ..لامجلا اذهب نوكت نأ نكمي
 ءىشلا اذه نأ ملعت نكت ملو ..اهحاتفم وحن هب سحت ىذلا زازعالا اذه لثم
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 .اهلايخ ىف قلطنا ىذلا عساولا ملاعلا اذه حتفي نأ نكمي ريغصلا
 جرفتت تفقوو ءاشاب ناميلس عراش ىف تراسو ..سيبوتألا نم تلزنو

 تلصو مث ..رخآ ضرعم مامأ ةيناث ةرم تفقو مث ..تايليبوم ضرعم ىلع

 مق زق انيقكلو :.لرتشيفلاب ةيقو٠ الي وعلا ققفه تان ىلإ
 .اشاب ناميلس ناديم ىحن ريست تداعو «ترادتساو

 .دهعملا ىلإ بهذت نل اهتإ
 دوعت نأ لواحت ..توصلا اذهل بيجتست نأ لواحت ىهو ..«كنف ..كذأتسا

 ىلع بذكتس ..بذكتس اهنإ ..مامالا ىلإ ةعفدنم اهاطخ نكلو ..دهعملا ىلإ
 تناك اهنإ لوقتس ..اهسفت ىلعو ..اهئالمز ىلعو ..اهذاتسا ىلعو ..دهعملا
 .بذكتس اهنأ ..ةضيرم

 انتو تفيمف ..ىئاجبسلا ةسضفتم ىقتتت عدحاو ةقينالا:لامعلا حا تلخد مت
 ىتلا دوقنلا تبسح مث ..ساملا نم ةعطق راتخت اهناك ..اهرايتخا ىف اليوط

 دهعم مامأ نم رمي ال اقيرط تراتخاو ..نويلبماش عراش ىلإ تهجتاو
 انيدقللو :تاوجلا ىلإ نظف خل تقواسو :ةرامعلا ىلإ تلتسوو ..نقايسوملا
 ..دعصملا ىف اهسفن تعضوو ..للستت اهنأك تلخد ..عطتست مل

 .اهقلح دولا دعصي اهبلقو ..تدعصو

 ليخ ةظحل اهي. تّومو ..لققلا ىف هتعضوو ..ةنشعترم ديب حاتقملا تجرشلو
 ذرجسلا .ذهلا اذه ىلإ اهياق ىدقو اذاعل .. ايكايح فاطمحلا رطغا اهنآ اهيلإ
 ؟بابلا حتفت اهنأ

 .ديعملا ىلإ ةلخاد اهنا :اهيمدقب فعزت ةقجاو ىهو فشلا ىلإ تلخدو
 .اهنارو:بايلا نقلقار
 .. اهديعم ىف اهينيع ريدت تذخا مث ..اهسافنأ درتستل اليلق تفقوو

 ..ةيقيسوملا اهتتون تقلا مث ..ضرالاو :فقسلاو :ناودجلا لبقت اهناك
 يتاعلا قوق اهقعضوو .:ايقاقل نم اهتركتشا لا ةضقتملا ةجرشأو
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 اهتعضرو تداع مك ةاهيلإ ترطتو ةواتخب نعملارا مك .وئاينلا نم ندنالا
 .نادميلا ىلإ ةيفاهنو ثداغرخ نتانيا فضحت ف

 خبطملا :ىلإ :تبهذو ءاهب ةفوفلم ةضفنملا تناك ىتلا ةقرولا تعمجو

 :يدحلا مل ناب نم اهتقلاو
 تدهور نفسا طور ةيرتألا هولكق نقوحلا نإ + مامحلا تلهجرف
 :اهينين ضوحلا نع ةيزتالا ست

 : .هيكرابلا فيظنتل

 نص تح :انكلش اهكم بلطي نأ ىلع درجي اهكيب ىف اذخآ نكي مل لشن
 ءاهسفنب ءىش لك عنصت نأ ديرت - اهتيب ىف - نآلا اهنكلو ..ةوهق ناجنف
 ىلع هب نضت اهنأك ءبيرغ دي هسمت نأ نم تيبلا ىلع راغت اهنأك اهيديب
 .مدخلا

 مث ..ريغصلا اهليدنم ىف اهيدي تفشنو ءضوحلا ليسغ نم تهتناو
 تلطأ :ةذفاث نتف مث“. ةقيدح كارممي فوطت اهتلك ةقتلاب فوطت تذكلا

 ؟ ةريجلا مكحب اهروزتس له ..ةيبنجأ اهنأ ىدبي ةديس ةلياقملا

 انامل فز ثذكاو هيلا ةساحو :كضقمو قايبلا ىلإ تيجتاو
 اهل .نشخا نيقر اهل اذه ةيسوفلا نإ :: تراذومل ا عوطقما تقرع مك د. ةئياف
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 نأ هديرت ..نآلا هديرت اهنكلو ..دعوم هنييو اهنيب سيل ..ىحتف ديرت اهنإ

 هعضو ىذلا نحللا ..«ءاقل لوأ» نحلب ونايبلا قوف اهعباصأ تكرحتو ..ىتأي

 اهنأك ..ةثلاث ةرمو ..ةيناث ةرم نحللا فزع تداعأو ..هيحب اهنلعأ موي ىحتف

 اهاري نأ ديري هنإ .. اهكفت تذخأو ءاهرهظ فلخ نم اهتريفض تبذجو
 احبج
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 اهتآرم تجرخأو ..اهيفتك قوف بهذلا بكسناو .ةكوكفم اهتريفضو
 قوف ةأرملا تعضو مث ..بهذلا تالصخ ىواست تذخأو :ةريغصلا
 هنإ ..رارصا ىف ةيناث ةرم هتفزعو ..ءاقل لوأ نحل فزعت تداعو ..ىنايبلا

 .ىتأيسو ..اهعمسيس
 اهبلقو ..فزعلا نع تتكسو ..ةأجف ءبابلا سرج نينر تعمسو

 ..باوبلا ناك امبر ..ىحتف نوكي نأ نكمي ال ؟مداقلا نوكي نم ..اهناكم نم
 ةححصا .:تقاخو هل لوقت [ذاع ؟هليقتست فك .:ابيرخ اناسنا ناك اننير

 ؟ نيم -
 .بابلا نم ىحتف زريو ..لفقلا ىف رودي حاتفم توص تعمسو

 نم فوخلا ةرخبأ درطت اهنأك حايترا ىف تدهنتو .هيلإ ترظنو
 ىحتف فقوو هبارطضا ءىدهت ىتح .اهبلق ىلع طغضت اهديو ..اهردص

 بهذلا ىلإ ..اهرعش ىلإ رظني ..بحلا امهؤلم نينيعب ديعب نم اهيلإ رظني
 فرتغاو :ىنحنا مث ءاهفلخ فقوو .:اهنم برتقا مث ..اهيفتك قوف بكسنملا
 نم برشي ..اهنم برشي هنأك اهيف ههجو نفدو «هيدي نيب اهرعش تالصخ
 .بهذلا ريدغ

 هنأك ..تالبقلا تارشع ..هلبقيو ءاهرعش تالصخب ههجو حسمي ذخأو

 .ةدح ىلع هنم ةرعش لك لبقي نأ لواحي
 .ةسماه تلاقو
 .فوخلا نم توماح تنك ..بابلا سرج تعمس امل ءتيضختا انأ -

 : اهعمسي مل هنأك لاقو
 .ىكيقالح ىنأ سساح تنك انآ -
 : ههجو نالبقت اهانيعو .ءتلاق
 .كاينتسم ةعاس ىل ىقب انأو -
 .ةلبق ىف آدهو .هيعارذ نيب اهذخأو

 مث :ةراجيس لعشأو .هرئاجس ةبلع نع ثحبو ءاهنع ىحتف دعتباو
 ىقلو «ةريبك ةماستبا مستباف ءاهترتشا ىتلا ةضفنملا ىلع هانيع تطقس
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 : لوقي ىهو ..اهنيبج ىف اهلبقي ىنحنا مث «تيربكلا دوع اهيف
 .تيبلا شرف لمكن ام لابقع..كوربم -
 -:هعواقت تا لواست رقك ىف تلاقو
 ..ضرألا ىلع تيربكلا شيمرت ام ةرم ىنات ناشلع -

 : ههجو ألمت ةحرفلاو ءلاقو
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 ىلإ هرهظ دنسأو .ونايبلا راوجب ضرألا ىلع سلجو ..هلوح تفلت مث
 : هينيع قيرب دتشا دقو لاقو .طئاحلا

 زثكأ اننذلا نم ةجاح قياع نقم ::تقولد نأ ديعس تنك ام ىرمع انآ -
 ةيانغ شم ..كل نسيأو ضرألا ىلع عاف ليضفا نتا نمرسكا  :ةنكك نم
 تيقل نوكأ ام ىز ..رارقتسالاب سساح تقولد ان ..انيلع حتفني هد بابلا

 : بح ىف هيلإ رظنت ىهو تلاقو
 ! ىتيب تيقل انأو -
 انحل فزعي ذخأو .:ونايبلا دعقم ىلع اهبناجب سلج مث ءافقاو ماقو

 ..هتداعسب ىركس اهنأك ماغنالا قوف زفقت ءارمسلا هعباصأو ءاصقار احرم
 نقتل .:ناتكاسامههو-. .ىنايبلا "نم ئرخألا ةيكانلا ىلع فزعلا ةمكراشو
 ىلع ةأجف مامتهالا ادب مث ..رخآ انحل افزع مث ..ةعيرس تالبق ىف امهنويع
 : ةفينع ةرمآ ةجهل ىفو ةعرسب لاقو .هيبجاح دقعو ههجو
 : ا
 ماغنالا حيتافم ىلع قدي ذخأ مث ..ةعرسب ونايبلا نع اهعباصأ تعفرو

 «نيتفوهلم نيديب هيويج ىف ثحب مث ..«اف ..ىس ..ىد» متمتيو :دحاو عيصاب

 درفو ءرئاجسلا نم اهغرفأو ءهرئاجس ةبلع جرخأو ءصاصر ملق جرخأو
 فورح ضعب اهيلع بتكي ذخأ مث ..ةبلعلا لخاد ىف ىتلا قرولا ةفافل
 .ةيقيسوم

 .نحلي ةنإ
 .ىحولا هيلع طبه
 .ىقيسوملا ةلآ ةرضح ىف اهنأك ءاسدقم اتمص تتمصو
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 : لاقو «ةدم دعب اهيلإ تفتلاو

 .كنأر هيأ -

 .هعباصأ تحت نم ثعبني ناك ىذلا نحللا اهعبصأب تفزعو
 : تلاقو

 .نانج -
 : لاق

 !!ىتيب هيمساحو ..هتلمع نحل نسحأ ىقبياح هلمكأ تردق ىل هد -

 ظ .هدخ قوف هلبقت اهيتفشب تشو

 ؟ ىازا ةقشلا شرفناح :ىليلوق -
 : ةكبترم هيلإ رظنت ىهو تلاق
 .ةفراع انأ -

 : لاق

 ىف شفرعام انأ هد ..اهشرفاح ىللا انأ ىنأ ةركاف ىنوكت ىعوأ -
 .عيبأ الو ىرتشأ فرعأ ال ..ادبأ ىد تاجاحلا

 اهدجوو ..اهدعو ..ةيلام قاروأ ةعضب جرخأو ؛هبيج ىف هدي عضوو
 : الَئاق «دوقنلاب هدي اهل دم مث ..اهينج نيثالث

 : ناعم: ىللا لود: ئاضفتا -
 : هيلإ اهدي دمت نأ نود ؛ءعجارتت ىهو تلاق

 ..لود هيإ -
 : لاق

 ؛سولف ةيوش ىبيج ىف ىقالا ام لك ..ةقشلا مهيب شرفناح ىللا لود -
 .ةازياع ىتنا ىللا ىرتشتو كل مهيداح

 : تلاق

 ..نكمم شم ..أل -

 :اهددرتب قاض هنأك هتوص الع دقو لاق

 ..ئازا شرفناح لاما -
 تلاق : ١
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 مورت كنا :[!هيظبكلا لوقا نحاؤ :ةهاحلا ىلع ودا لزنا انا ىقياا-
 ..اهيرتشت

 :نيزح توص ىف لاق
 ةسبل «نيولقلا يي يوشك ةكتانع قش بنا فقرا فرامع نإ ث

 ةقشلا ناو ؛كعاتب لجارلا ىنإ ىنيربتعت ةرداق شم ..بيرغ لجار ىناربتعم
 .كتيب ىشرفتب كنإو ءكتقش ىد

 : تلاق

 نس سققاام هك شارفت هع
 :هدي ىف لازت ال دوقنلاو .اهعطاقي لاق
 هيه ىللا دخاتو ,ىبيج ىف اهيديا طحت شفسكنتب ام ىتارم ىنعمشا -

 ..ةأازياع

 : تلاق

 ..ق . .ةيه سي -

 اهعطاقي داعو

 نوي وق اي < نالو هنا قلوقتاذن كراعد
 :بابلا ىلإ هجتي وهو لاقو ءونايبلا حطس ىلع دوقنلا عضو مث
 ..ةأب لزان انأ -

 : تلاق

 !ىحتف اي ىنم تلعز تنأ -
 لاقو اهرعش ىف ههجو نفدو ءهردص ىلإ اهمض مث ءمستبي وهو فقوو

 :هبلق تاقفخب ضبني هتوصو
 اكلم لعذأ اه: يرفع انت
 :هب قحلت ىهو تلاقو ..بابلا نم برتقاو ..اهقلطأو
 ..كاعم لزنأ امأ ىنتست شم -
 : : لاق

 ىكيقالا ناشلع كذعب ئجاو :تيبلا ىف نكتاو لزتأ' امياد قياع اقآأ ال -
 ..ادبأ انتيب ىبيستب كنإ سحأ زياع شم ..تيبلا ىف

 ..رفخ ىف تمستباو
١ 
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 .:ةعارو تانلا قلقاو
 امم ريثكب عسوأ ةديدجلا ايندلا نإ ..ةمهاس ةرظن اهينيع نم تقلظناو

 ىلع قرجت ال اباب ..اقلغم اباب ةعساولا ايندلا ىف نإ ..نكلو ..اهتروصت
 ..مالظ ..مالظ هءارو نإ ..هءارو ام فاخت باب ..اهلايخب الو اهينيعب هماحتقا
 .دغ الب ايند اهنإ ..دغلا باب هنإ

 ..ضيقني ..مالظلا ىف قرغي اهبلقي تنمحاو
 ..اهفلت نزحلا نم بحسو

 ..اهيسسأر تسكنو

 ,ونايبلا نم تيرتقا مث ..هرفضت تأدبو اهيدي نيب اهرعش تعمجو
 ىهو اهسفنت اهيف ئرت نأ لواحت تذخاو :طئاحلا ىلإ ةآرملا تدنسأو
 ..نيتمهاس نالازتال إهانيعو ..اهرعش رفضت

 ..مث

 حطس قوف ةعوضوملا دوقنلا ىلإ تتفتلا ءاهتريغض عنص متت نأ لبقو
 ..اهتطقتلاو ءمالظلا ىلإ دوعت نأ ىشخت اهنأك .ةعرسب اهدي تدمو ..ونايبلا

 .دوقنلا قاروأ هيف ترشحو ءريغصلا سيكلا تحتف مث
 ..ةآرملا ىلإ رظنت نأ لواحتو ءاهتريفض عنص متت تداع مث
 ..تجرحو
 عطقل اجولاتك ترتشاو .تابتكملا ىدحإب ترم .تيبلا ىلإ اهقيرط ىفو

 .ثاثألا
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 فصضتلاو ةئماقلا ةعاسلا ىف تيبلا نم دمها جرش
 عقب امهب طيحت ناتدودكم هانيع ..هجولا مهجتم وهو احابص
 ىلع مثجي ليقث ساسحإو ..ناتبولقم هاتفشو ..ءادوس

 تاستإ هنإ ..لسفلاب ساسهتا هسافنأ مكي داكيو هيد || ]
 لواحي مل ..ساسحالا اذه نم برهي نأ لواحي هلك ليللا ىضق دقو ..لشاف
 نأ هيلإ ليخي ناك ..عطتسي ملو ..هنم برهي نأ لواح طقف هنكلو ؛هركني نأ
 .هيف قراغ وهو لشفلا نم رحب ليللا

 ناسنإ هنإ ؟لشاف وه اذامل ..هلشف بابسا نع ثحبي نأ لواحي ناكو
 هسفن مهتي نأ عيطتسي ال هنإ ..ىكذ وهو ..قوقحلا سناسيل لمحيو ..فقثم

 ؟ لشفي اذاملف ..لاجلا نوسيم وه مث ..ىكذ هنأ فرغي قهق ءابقلاب
 مل هنأ هلشف رس نإ ..تارملا تارشع لبق نم اهباجأ امك هسفن باجأو

 وه حجانلا ناسنإلا نإ ؟عيطتسي اذامو ديري اذام فرعي مل ..هسقن دعب دجي
 بسد لب هوب نأ نكي الا ..عيطتنسي انمو ديري انم فرضي يذلا ناسإلا
 نوكي نأ دارا ىل ءالشاف اناسنإ حبصي حجانلا راجنلا ..عيطتسي نأ اضيأ
 اناسنإ ميمي مجاتلا ميغزلاو ..ايركمس نوكي نأ عيطقسي ال هنأل ءايركمس
 نأ ديري ال هنأل ءرصم كنبل اريدم حبصي نأ فورظلا هترطضا ىل الشاف

 .كنبل اريدم نوكي

 تسيل ..حاجنلا ىه تسيل :سولفلاو .ةداهشلاو .ةفاقثلاو :ءاكذلاو
 ىتلا ةلآلا اهنإ ..حاجنلل سفنلا دادعال تاودأ اهلك اهنإ ..ةليسو اهنإ ءافده
 ..سقنلا .ىه نيكسلا « اهسفن نيكسلا تسيل اهقكلو :خيكسلا اهيلع نست
 اذه لمعتسي نأ ديري اميف فرعي نأ بجي مث ءنيكسلا دجي نأ بجيف
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 ىقلي هنأ نصي ىفو .:نيكسلا دِجَي مل ةثكاو - اهلنعتسي فيكو :نيكسلا
 سأرلا اذه ..بالود درجم هنإ ءمعن ..بالود ىف .هءاكذو ,هتداهشو .هتفاقث

 ئوس سيل اذه. لك :ةليوطلا ةجاقلا ةذهَو :نخيرعلا ردبسلا اذهو رينكلا
 لمهم نكر فو :ةراكفاو :همهشاهاو :ءاكزو ةكفاقك هيف: ةزدكتي تالوذ
 ةلآ ..ةكرحتم ةلآ بالودلا اذه يصب يتلا .قوقحلا سناسيل عبقي .هنم
 ؟ىود اهل . .توص اهل ةلآ . .ةجتنم

 «ةلشف ليللا لاولع نمحا نضرعتساو
 نم ديري اذام ىردي ال هنأل لشف .ريغص ةلئاع برو ءريبك خأك لشف دقل

 ىنبي ىتلا ءىدابملا:ىه ام ىردي ال ؟مهل همدقي نأ عيطتسي اذام الو .هتوخا
 وه ام ىردي ال وهف ..اذه نم دعبأ وه ام كانه لب ..هتلئاع نايك اهيلع
 تيب ىف دارفألا نم ةعومجم شيعي نأ ىفكي الف ؟ةلئاعلا ىنعم طبضلاب
 ءالزد ناك الإو :ةدهلاو ةلئاع اوهيتسيل :ةدهاو ةدئام ىلع نوعاوو :دحاو
 ىفكي الو ..ةدحاو ةلئاع تايفشتسملا ءالزن وأ .,نوجسلا ءالزن وأ .قدانفلا
 اهسفن ةدالولا ةيلمع نإ ..ةلئاع اونوكيل بأو مأ نم دارفألا نم ددع دلوي نأ

 أدبي ةظاعلا ىنعُم امنإ ةلئاعلا ىنعم اهيلع بترتي نأ نكمي ال ,ةلئاز ةيلمع .
 ىه ام «نذا .موي دعب اموي ءجيردتلاب حضتيو ..ةدالولا بقع روهظلا ىف

 اذه ناك امير ..هيبأو همأيو هتوخاب هطيري ىذلا طايرلا اذه وه ام ؟ةلئاعلا
 اضيأ «ةرشعلا» نكلو ...ةشيعلا» ىأ ..«ةرشعلا» ىمسي ام وه طايرلا

 ..ةدحاو ةدئام ىلع لكألاو ءدحاو تيب ىف ةماقالا درجم نوكت نأ نكمي ال

 امير ..ةايحلا ةهجاوم ىف كارتشالا ناك امير ..قمعأو دعبأ رصنع كانه

 نع بيرغ هنأ سحي انايحا هنكلو ..ىردي ال هنإ ..تايلوئسملا لدابت ناك
 هقح نم سيلو ؛مهنع الوئسم سيل هنأ سحيو ءءىش مهب هطبري ال .؛هتوخا
 ىرخأ انايحأو ..همه مهلمحيو ؛ مهمه لمحي ىأ ءمهنوئش ىف لخدتي نأ
 ىلع لابقاب سحيو ,هيفتك قوف مهئبعب سحيو ءادج مهنم بيرق هنأ سحي
 ..ىردي ال امئاد وهو ..مهتحرفب حرفيو ؛مهباذعب بذعتيو ,مهتيلوئسم لمحت
 .ريغص ةلئاع برو ريبك خأك هرودب مايقلا ىف حجنل ءىردي ناك ول اميرو

 نوكي نأ ديري ال هنأل ..تاشاعملا ةرادإ ىف فظومك اضيأ لشاف وهو
 .عيطتسي ناك ىل ىتح «تاشاعملا ةرادإ ىف افظوم
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 ال وهف ء.تاشاعملا ةرادإ ف افظوم نوكي نأ ديري ال ناك اذإ :نكلو
 .؟ هديري ىذلا لمعلا فشتكي فيكف ..نوكي نأ ديري اذام ىردي

 ىذلا لمعلا دجو ول ؛هب نمؤي ىذلا لمعلا ىه هديري ىذلا لمعلا نإ
 مهف اذإو ؛همهف اذإ الإ ءىشب نمؤي نل وهف ..احجان اناسنإ حبصأل هب نمؤي
 مهنأل ,نولشاف دارفأ ةلودلا ىفظوم مظعمو ..هيف حجنو هداجأ ائيش
 ,هنوديجي ال ىلاتلابو .همهف نولواحي الف ,هب نوموقي ىذلا لمعلاب نونمؤي ال
 ةرازو ىف فيشرالا فظوم نإ .هب مدقتلاو .هيف راكتبالا نولواحي الو
 لواحي الو ..همهفي نأ لواحي ال ىهف هب نمؤي ال هنألو ؛هلمعب نمؤي ال ؛ميلعتلا
 ةرازو زاهج ةميق الو ؛ميلعتلا ةرازو زاهجل ةبسنلاب فيشرالا ةميق فرعي نأ
 ةبسنلاب ..عمتجملل ةبسنلاب ةلودلا ةميق مث هلك ةلودلا زاهجل ةبسنلاب ميلعتلا
 لك ةميق فرع ولو ..عراشلا ىف ريست ىتلا سانلاو :هناريجو :هدالوأل و هل

 ىف ةطشن ةيلخ وه فيشرألا نأ فرعل ..هيدؤي ىذلا لمعلا ةميق فرعل .كلذ
 ىلاتلاب فرعلو ..تارثعلا اهيقتو ءبراجتلاو .ءاذغلاب اهدمت ,ةلودلا مسج
 هنكلو :ةبارخ رادج ىف قوقدم رامسم درجم سيل هنأ فرعل ..هسفن ةميق

 جتني نأ بجي ؛لقع هل رامسم هنأو ..جتنتو رودت ةمخض ةلآ ىف رامسم

 .مدقتيو ركتبيو
 دحاو ىهو ..نولشاف مه كلذلو ءمهلمعب نونمؤي ال ةلودلا ىفظوم ضعب

 ىذلا بترملا ىلإ ةجاح ىف مهنأ مهنيبو هنيب قرفلاو ..مهلثم لشاف ..مهنم
 سيلف وه امأ ..لشفلل مهمالستسا ىف رذعلا مهل لقألا ىلع مهف ؛هنوضاقتي
 .رذع الب لشاف هنإ ..هبترم ىلإ ةجاح ىف

 ءاضيأ بحلا ىف حاجنلا نإ ..ةريهشل هبح ..هبح ىف لشاف وهو
 نم ديري اذام ملعي ال وهو ..عيطتسي امو ديري ام ناسنإلا ملعي نأ ىضتقي
 نأ ديري له ؟اهجوزتي نأ ديري له ؟اهل همدقي نأ عيطتسي اذام الو ؛ةريهش
 ىفخيس مأ ؟هبعاتم نع اهثدحي نأ ديري له ؟اهصقاري نأ ديري له ؟اهلبقي
 وظقتانست و1 نو ةنايشم رش ةريثكك راكقأ :.ىردي ل ةثأ ..يعاتملا هذه انهتع
 قيقحت ىلع ئرجي نأ نود هبلق اهب قفخي ةريشك تاينمأو ..اهنم ةدحاو
 .هبناجب ىهو ..امهتيب ىف امهنأو ..اهجوزت هنأ ليختي انايحأ ..اهنم ةدحاو
 ةياكحو ..هتريح ةياكح ..ةليوط ةياكح اهل ىكحي وهو ..هفتك ىلع اهسأر
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 ىف قرغتسم هنأك .هلايخ ىف درطتسيو ..ةهئاتلا هسفن ةياكحو ..هقلق

 هلايخ نم جرختو :مليفلا ىهتني ةاجف مث ..ليعج ىئامنيس مليف ةدهاشم
 وهو ..لخد امك جرخي ..ءىش ىلع ممصي نأ نود ..ارارق ذختي نأ نود

 بلطيل :ةريهش ىلإ اهب مدقتي ةيصخش ةيآ اضيأ ىردي ال هنأ لب .:ىرني ال
 ,اهصمقتي نأ لواحي ىتلا ةددعتملا تايصخشلا نم ةيصخش ةيأ ..اهبح
 داجلا باشلا ةيصخشب اهل مدقتي له ..اهدودح ىف ركفيو اهب ىدبيو
 2 ؟نيفظوملا هئالمز يع اهب ىدبي ىتلا ءروقولا

 ..ىردي ال هنإ ..انايحأ هدوارت 9 لاما اي هولا لاما هينغأ ددري
 حجني فيكف ..اهبحتل ةريهشل اهمدقي سفن ىأ ىردي ال ..هسفن نيأ ىردي ال
 !؟ فيك ..بحلا ىف

 ةانيحتم لازوأل هيجمز وانا لا شرخ ةقيوط زرق محلا رادو

 اذه نع هسفن ىهلي نأ لواحي هنأك هلوح تفلتي ذخأو ..ناتيولقم هاتفشو
 ناردجت“ .افاردج هلوه نأ .. ردن ىلع ماجي ئذلا ليقكلا سانسحالا

 :.نادج فلخ»«اهيف نوفتخي ةرامع نونكسي سانلا نم ةعافج لك نإ :.ةيلاع

 دا عا ات د مك ع ع

 0 هب م .ناردج سانلا هوجو نإ ..ناردج

 ..اهلالخ نم

 موقي فيك ..هدارفأ نيب لصفت ناردجلا هذه لكو ,عمتجملا نوكتي فيك
 هنم ءىبتخيو ناسنإلا هيخأ نم فاخي ناسنإ لكو «ةيناسنإلا» همسا ءىش

 .رادج فلخ
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 ناردجلا ميطحتب أدبي نأ ديريو ..ناردجلا هذه لك مطحي نأ ديري هنإ

 نل هنكلو ..قيرطلا ىف مهعم هوذخأي نأ ..اديحو هوكرتي الأ ..مهيلإ هومضي

 نإ .عيطتسي نل هنأ ملعي ىهو . .ناردجلا مطحي نأ عيطتسي نل . .عيطتسي

 ,ةايحلا ىلع هينيع حتف ذنم هلوح نم ةمئاقو ؛.هسفن ىف ةمئاق ناردجلا هذه

 اهناكم ىفو :ناسنإلا سفن نم اهناكم ىف ةمئاق اهنأك . .هيبأ نع اهثرو هنأك

 .ةقيلخلا ءدب ذنم ناسنإلا لوح
 اهترارم بكسيو ,.هسفن نم رخسي هنأك :ةرم ةرخاس ةماستبا مستباو

 ءارآلا هذه لمح نم بعت هنأك ءريسي ب قشو هسأر سكنو . .هسسفن ىلع

 نيذلا سانلا مادقأ نيتدودكملا هينيعب عباتي ذخأو . .هيفتك قوف ةشوشملا

 :مهنم حجانلا مادقألا هذه باحصأ ىف ىري نأ عيطتسي هنإ ..هعم نوريسي

 ::نوحجان اهباهصأ ةثيطب تاوطخو :نولشاف اهباهضصاأ ةغيرس تاوطخ
 رثكأ اهباحصأ ةيفاح مادقأ كانهف ..ءاذحلا عون وه سيل اضيأ سايقملاو
 ىف وه سايقملا امنإ ..ةيلاغ ةيذحأ ىف وطخت مادقأ باحصأ نم احاجن
 لب ءبسحف ..ةقث سيل ..ةقث اهيف حجانلا ةوطخ نإ ..اهسفن تاوطخلا عون

 لب هيف لمهي الف كلذ مغرو ءاديج هقيرط فرعي حجانلا نإ ..اضيأ اصرحو
 هنأك الوأ هئاذح بعك ىلع ىطخي هنإ ..اهوطخي ةوطخ لك ىف صرحي
 سارتحاو قفرب ءاذحلا زوب عضي مث ءاهيلع فقي ىتلا ضرألا نم نكمتي

 فحزي ىهف لشافلا امأ . .ةوطخ لك ىف اذكهو ؟اهعضي نيأ دكأتي هنأك

 ..ءاذحلا زوبب ىأ .ءاذحلا بعكي هتوطخ أدبي نأ نيب هدنع قرف ما ..هيمدقب

 وهو ..قيرطلا فرعت ال اهنأك «حنرتت امنإ ,ميقتسم طخ ىف ريست ال هامدقو

 همهي دعي ملف ءسأيلا دح هلشف نم غلب هنأل .همدق عضي نيأ همهي ال لمهم

 سودي ىأ «ناسنإ مدق ىلع سودي ىأ «:ةرايس همهدت وأ :ةرفح ىف طقسي نأ

 .همدق ىلع ناسنإ

 هنأ ملعي هنإ ..ةرارمو ةيرخس هتماستبا تدادزاو ..اهروصتي امك نيحجانلا
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 و

 .مهتيشم ىف نيحجانلا دلقي هنكلو ًاحجان سيل هنإ ..لثمي
 لخدو مارهألا ةديرج ىرتشاو :ناميلس ناديم ىلإ هريس ىف لصوو

 هعفدتو .هسفن نم قلطنت ةريبك ةوق طغض تحتو «اردان الإ هتاداع ريغي ال

 حبصي ىتح هيلع مدقأ ىذلا رييغتلا رقتسي مث ..هيف ةداع رييغت ىلإ اعفد

 نأ ىف ركفي ال ىهف ..ةميدق ةداع نمزلا رورمب حبصي مث :ةديدج ةداع

 وه ؛ةرم لوأل رخآ لحم لوخد نأل ..ىبورج ريغ لحم ىف هراطفأ لوانتي
 نم هعم لماعتي مل نوسرج ةلماعم ىف ناحتما ..هل ديدج ناحتما ةباثمب

 فرعي وهو ..لبق نم مهنيب سلجي مل سانب هكاكتحا ىف ناحتماو لبق

 ؟هباسح عقدي فيكو ,هل مستبي فيكو .ديري ام هنم بلطي فيك فرعي

 ..هنم امهبلطي نأ لبق ءكعكلا ةعطقو ىاشلا

 ..نيحالفلا ىلع ىعارزلا حالصالا ىضارأ عيزوت نع ىسيئرلا ربخلا ناكو

 هنكلو ..تماق ذنم اهعبتي ..ةروثلا رابخأ ..ةموكحلا رابخأ موي لك عبتتي وهو

 أرقي هنأك ..رخآ ملاع ىلع لطي هنأك ..هصخي ال اًئيش عبتتي هنأك اهعبتتي

 الو ..رخآ دلب ىف مأ ,هدلب ىف تعقو اهثداوح تناك اذإ همهي ال :ةريثم ةصق

 نإ ..ةنس ةئام ذنم وأ تاونس رشع ذنم مأ مويلا تعقو دق تناك اذإ همهي

 الو اطخاس سيل وهو ..هتايح ىف رثأ اهل سيلو ..هب ةقالع اهل سيل ةروثلا
 ملو ..ةصاخلا هلكاشم لحتل تماق ةروثلا نأ ىف ركفي مل وهف ,كلذل امدان

 نأ هنم بلطي نأو ؛.هسفن ءبع رصانلادبع لامج لمحي نأ هلاب ىلع رطخي

 نإ ..حودمم هاخأ لماعي فيكو «ةليبن هتخأ ةلكشم لحي فيكو هيف حجني

 ..ةيدرف لكاشمل الو ..دارفأل موقت ال تاروثلا نإ ..اذه لثمل مقت مل تاروثلا

 | .ائيش هتايح نم ريغي نل عراشلا نكلو ؛هدقتني دقو ,هب حرفي دق ءديدج
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 ذختا ةأجف مث ؛ةيجزاخلا تايقوبلا أرقي ذخأو ةديرجلا تاحفص بلقو
 ىلإ بهذي نل هنإ : هأرقي امب ةقالع ىأ هل سيل ارارق ..امساح ارارق .ارارق
 .مويلا ةراؤولا

 ىلع عيقوتلا نع هسفن ءاقلت نم عنتما امدنع هبساحت مل ةموكحلا نإ
 وأ ةعاس نم رثكأ هبتكم ىلإ سلجي ال حبصا امدنع هبساحت ملو ..ةعاسلا
 ىلإ باهذلا نع عنتما اذإ هبساحتس تناك نإ ريلف ..مويلا ىف نيتعاس

 ,اهحئاولو اهنيناوق هعم تلمهأو ,هتلمهأ امدنع ةموكحلا هتدحت دقل ..هبتكم

 ناك اذإو ؟ىدحتلا اذه ىهتني نيأ ىلإ ريلو ..ةموكحلا ىدحتيس وهو

 نأ نكمي ام ىدم ريلف ..ةرازولا ليكو هلاخ لجأ نم هيلع نورتستي هؤاسؤر
 .ذوفنلا اذه هل عستي

 نيسلاجلا ىدحتي هنأك .همامأ هيقاس دمو .هبناجب مارهألا ةديرج ىقلاو
 لواحيو ؛ةئيطب تافشر ىاشلا فشري ذخأو ..ةموكحلا ىدحتي امك همامأ
 موي لك هفشري ىذلا ىاشلا نم بيطأو ذلا ىاشلا اذه نأب هسفن عنقي نأ
 .اهيف لطيو ةديرجلا حتفي داع مث ..اهلك كعكلا ةعطق لكأو

 ةميق كرتو .ءهدعقم ىلع نم ماقف ؛ليوط تقو هنأ هيلإ ليخ تقو ىضمو

 ذخأو ,ىبورج نم جرخو ..ةدئاملا ىلع نوسرجلا شيشقبلا ةميقو باسحلا

 رظنو ..غارفو للمب سحي أدب مث ..لينلا رصق عراش تيناوح مامأ أكلتي
 داعو ..فصنلاو ةرشع ةيداحلا لازت ال اهنإ ..ىلهألا كنبلا ةعاس ىلإ
 لبق :ةرازولا ىلإ باهذلا مدعب هرارق ذختا هنأ ول : اهمولي هنأك هسفن شقاني

 نأ عيطتسي ناك ..همويل اجمانرب دعي نأ عاطتسال ؛تيبلا نم جرخي نأ

 ةلفح ىف امنيسلا لخدي نأ عيطتسي ناك ..اباتك أرقيو تيبلا ىف ىقبي

 هنإ ..و ..سواه انيم ىلإ بهذيو هباتك ذخأي نأ عيطتسي ناك ..ةيحابص
 .بسانم ريغ تقو ىف ..رخأتم تقو ىف امئاد هتارارق ذختي

 ..ةرازولا وحن هجتي .هسأر ىف رودت ىتلا تاشقانملا لالخ هسفن دجوو

 ..ةرازولا ىلإ بهاذ هنإ ..موي لك هيف ريسي ىذلا قيرطلا سفن ىف ريسي
 ريغ هنأل لب ءارخأتم هرارق ذختا هنأل ال ..ةرازولا ىلإ بهاذ هنأ ملعي وهو
 ..عنتقم ىهو ةعابسلا ىلع.عيقوتلا نع عنتما دقل ..رارقلا اذه نع ضار
 ,قلق هريمض ..ةرازولا ىلإ باهذلا نع عانتمالاب نآلا اعنتقم سيل هنكلو
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 هنإ ايفيقحب لت اسكا سيل ءازقلاو اغلا ةباسسلاو هدفت نم لدخ تاكو
 عقم يع ناك اذإ ..نكلو ..هزارف نع هضوك زربيل ةقظحا ندع نرمتم
 .ىردي ال هنإ ..هذختا اذاملف :هذختا ىذلا رارقلاب

 هتاك هن الكت ةريبك ةفايسباو ةرانخ ةيحت مهايحو هتالمز ىلع لخدو
 ىدانو ؛هبتكم ىلإ سلجو ..اموي مهنع بيغي نأ ىف هريكفت نع ءمهل رذتعي
 هليضز ىلإ تقلا مث :طوييشم . وهبت ناجتف هلم يلطر هيقودلا لفاع
 : اددوتم لاقو قلاخلا دبع هللادبع ناتسألا

 ؟ تاحرف ذاتسأ اي هيا دخات ب
 :هدقح اهتحت ىفخي نأ لواحي ءارفص ةماستبا مستبي وهو تاحرف لاقو
 .تقولد ةوهقلا نراش ةسل ..هيم دمخأ اننزكشتم -
 : اددوت دادزي وهو دمحأ لاقو

 .ةزوزاك ذخ -

 : لاقو .هيفوبلا لماع ىلإ تفتلا مث اليلق تاحرف ددرتو
 .ةفرق اهيلخ -
 :ييهازتا ىدنقا ديرق ةلزمؤ: ىلإ دمحا تقتلاو
 !؟ ىدنفأ ديرف اي تنأو -

 اذامل ..اهل بجعتو ..اهلوقي وهو «ىدنفأ» ظفل دمحأ نذأ ىف تنرو

 بقلب نيرخآ دارفأل نوظفتحيو ..دارفألا ضعبل «ىدنفأ» بقلب سانلا ظفتحي
 ىف «ىدتفأ» بقلب ديرف هليمز ىداني اذامل ..«ناتسأ» بقلب نيرخآلو ..«ةيب»

 داو [يوتتسح ىف اقولك نا عم ذاتساو تقلي تاهرق هكيمز زيداني: نذح
 :ناقلا درجم تسيل باقلألا هذه نأل امير: ةذحاو تالفؤم لمحب امهالكو
 هتروص اذهو ..«ىدنفا» هتروص اذه ..سانلا ناهذأ ىف روص ..روص اهنإ

 ةروثلا تغلأ دقو ..«ذاتسا» هتروص اذهو ..«أاشاب» هتروص اذهو «هيب»

 نم روصلا ىغلت نأ دعب عطتست مل اهنكلو ؛ءقرولا ىلع نم اهتغلأ ..باقلألا
 ىشالتي نأ ىلإ .ناهذألا ىف ةمئاق روصلا هذه لظتسو ..سانلا ناهذأ
 ..و ..ةروثلا ليق شاع ىذلا ليجلا

 : الئاق هفنأ نم قلطني ىدنفأ ديرف توص ىلع هتالمأت نم دمحأ قافأو

 !عدج اي نوسني ..هيب دمحأ اي هلك هد مركلا هيأ -
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 .ىتويسب ناتسألاو -

 ٠ : ىنويسب لاقو
 .ةحيرلا ىلع ةوهق ..ةلفح تقب ىد -

 أحرم مهنيب دمحأ ىدبي نأ ىفكي ناك ..ءالمزلا نيب حرملا نم وج عاشو
 اذإف ..ةرازولا ليكو تخآ نبا وه كمنحأ نإف ..مهيلع هحرم نيكعني ىتح
 ءاحرم ةرازولا ليكو ناك اذإو :.حرم ةرازولا ليكو نأ دبالف اخرم ناك
 ةموكحلا نأ دبالف.ءاحرم ريزولا ناك اذإو ..حرم اضيأ ريزولا نأ دبالف

 ..ةديدج تاجرد ..ةراس ءابنأ كانه نأ دبال ..حرمو ةداعس ىف اهلك

 .مهناهذأ ىف ىناعملا ىعادت ناك اذكه ..تاعورشم ..تاوالع

 ىف رمتسيل اريبك ادوهجم لذبي هبناج نم ىه ناكو ءفغشب هيلإ نوعمتسي.

 ..الاح دعسأ حبصأ اميرف ..مهنم ادحاو نوكي نأ ..مهيف جمدني نأ عاطتسا

 هنأ ملعي ىهو ..عيطتسي نل هنكلو ..ةرئاحلا ةقلقلا هسفن ترقتسا امير

 ..ىلئاعلا وأ ىقبطلا هاوتسم سيل ..مهنع فلتخي اًئيش هيف نإ ..عيطتسي ال

 !هيردي ال ..هاري الو .هسفن لخاد ىف هب سحي اًئيش ..رخآ ائيش نكلو

 ءالمزلا تفلتو ..ةليوط ةرتف ذنم هعدتسي مل هسيئر نإ ..دمحأ شهدو

 : ىدنفأ ديرف لاقو ..دمحأ ىلإ اهلك مهنويع تهجتا مث ضعبل مهضعب

 : همكهت ىفخي نأ لواحي وهو تاح:رف ذاتسألا:لاقو'
 .ريخ اعبط -
 ؟هديرب اذامل هسيئر ةفرغ ىلإ هجتاو .هترتس فارطأ مضو .دمحأ ماقو

 ناسنإ هنأب هرعشي ..هتميقب هرعشي ماه لمعب هيلإ دهعي نأ ديري امير
 تاشقانملا هذه ىسني نأ دح ىلإ هجاتنأ ىف بوذي نأو ..جتني نأ عيطتسي

 ءاهددحيو .هتيصخش دجي نأ دح ىلإ ..هسفن نيبو هنيب ىهتنت ال ىتلا
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 .ةايحلا نم اهناكم ددحيو

 ضهنتو ..ةبذهم ةماستبا هيتفش قوفو ..لئافتم ىهو هسيئر ىلإ لخدو
 وهو اللهم هوحن مدقتو ,هبتكم ءارو نم جرخو .هأر نأ درجمب افقاو هسيئر
 : الئاق :ةرارح ىف هحفاصو ..هيلإ هدي دمي

 .لضفتا ..لضفتا ..دمحأ ذاتسأ اي كيزا -

 هجو مامأ اهحتفو ءهرئاجسس ةبلع ملقلا سيئر طقتلاو ..هدعب سلج مث ؛هسيئر

 .ماقملا دق شم فنص هنأ ولو ..لضفتا -
 : ةبذهملا هتجهل ىلع صيرح وهو دمحأ لاقو
 .شنخدبام ..ركشتم -..

 سرجلا ىلإ هدي دم مث ءاهناكم ىلإ هرئاجس ةبلع ملقلا سيئر داعأو
 : الئاق هيلع طغضي نأ مهو ؛همامأ عوضوملا

 .ةوهق -
 : دمحأ لاقو

 ! براش ةسل ..ركشتم -

 اهجاوم .هتسلج ىف لدتعاو ءسرجلا قوف نم هدي ملقلا سيئر بحسو
 : حنحنت نأ دعب لاقو .هردصب دمحأ

 .ىجار هيب تزع ىزإو -
 اهلجأ نم ىعدتسا ىتلا ةمهملا ىف باتري أدب دقو دمحأ لاقو

 : هسيئر لاقو

 ؟ حورلاب
 هسيئر نم تاذلاب.ةلمجلا هذه عمس نأ قبس دقل ..ةهرب دمحأ تكسو

 : : دورب ىف لاقو .هسأر ىنحأو ..تارملا تارشع
 .هدك لبق ىل تلق كتدايس ..فراع -
 : هسيئر لاقو
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 ؟ هفوشتب ىرتاي -
 : دمحأ لاقو

 يا
 : افرظتم ىدبي نأ لواحي وهو حاحلإ ىف هسيئر لاقو
 !؟ ىتمإ تناك هتفش ةرم رخآ -

 : هتاملك رفزي ىهو دمحأ لاقو

 ةرازولا ليكو نأل دمحأ دسحي هنأك :ةرسح ىف دهنتي ىهو هسيئر لاقو

 : هتيب ىف هروزي
 :لوفشم لجاو هنا فراغات نكوتقشا امن يَقَك ىل ىقي ىتإ مقاولا-

 ةجاح لك فوشي بحي هيب تزع لصأو ..هنوع ىف نوكي هللا ءليقت هلمحو
 نيمويلا هل جاتمم انآ :ةقيقحلا امنا .هاعم تلغتتشاو ,ةفراع انآ ..ةسفنب
 ".٠ .. هيلع شلقتي ام ناشاعإبىنسفتن'ةرفزآ باع شمؤو لود

 توص ىف لاقو ءدمحأ هجو نم ههجو برق مث ,ةرتف ملقلا سيئر تكسو

 ملف عم ةليوظ ةياكح ىلا انآو ::لود نيمويلا تايقزت ةكرتج ةيق لضا -

 .0ق

 ..ماه لمعي موقي نأ قحتسي ال هنإ ..ماه لمعب هيلإ دهعي مل هسيئر نإ
 موقي نأ وه هل حلصي ام لكو ..ةرازولا ليكو تخآ نبا هنأ وه هتمينق لك نإ
 .ةرازولا ليكوو ملقلا سيئر نيب ديربلا ىعاس رودب

 ..هتايح 'لاوام هيف اخ جعزم ملح © ملح نف طفت هناك :: اديعم هلقع وشو
 : لوقي ىهو .هسيئر توص ىلع اريخأ هبنت مث

 ذيع كوع انيتهتا ياعم امنإ :ةركذم ىف هلك هذ مالكلا تيتك انآ -
 ئلإ نوكتاام برقا امنإ :ةركتم شم ىه ةميقحلا ىف ,.ىنيسرلا قيرطلا نع
 اني شل انينملست ..هل اهلصوت كنا كتم ةوجرا ىللا لكر .قمحنك ناطخ
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 ..دمحأ ىلإ هب هدي دمو ءاقلغم افرظ هبتكم جرد نم ملقلا سيئر بحسو .ديب
 ١ ::فرقلاب

 .رضاح -

 كسمي هنأك صرحب فرظلا فرطب ةكسمم لازت ال هديو سيئرلا لاقو
 :هثانح فرطُي

 ..ريبك فورعم ىف تلمع ىقبت ,.عوضوملا ىف هيأر فرعت تردق ىلو -
 .ادبا كل هاسنا اح شم فورعم

 : دورب ىف دمحأ لاقو

 .هللا ءاش نإ -

 بيج ىف هعضي نأ مهو ءدمحأ هذخأو ءهدي نم فرظلا هسيئر كرتو
 : قافشإ ىف هسيئر لاقف ءىجراخلا هترتس

 ! كذم عقي نسحأ :؛ىناوجلا بيجلا ىف هطح -
 : دمحأ لاقو

 :نكض اك ب
 لاق واكف اسم مم تتر .:ىكا كنا دل قرة ش سحق فرامل ختشتو

 : ءادجتسا هتوص ىفو هدي ىلع دشي ىهو هسيئر
 .ةركب ريخ كنم ىنتسم انأ -

 : دمحأ لاقو

 .هللا نذإب -

 : هقحلي هسيئر توصب اذإف ,ةفرغلا رداغي نأ مهو
 كنأ ةقيقحلا ..ةسماخلا ةجردلا كحنمب ةركذم تبتك انأ ؛ةركف ىلع -

 ىف تنأ ىقبت ..اهذخأت هللا نذإبو ..ةولحلا كقالخأ ةيافك ..اهقحتست

 ةقلاتلا نقافاو .ةسئاخلا
 .ةحساو ماما ملقلا سيفو منستلاو
 : نادقعم هابجاحو لاق مث ءاليلق دمحأ ددرتو

 ديقم ناصح هنأك ..هيمدقب ضرألا قدي ءطخاس ىهو ةفرغلا نم جرخو

 هبتكم ىلإ سلجو ..ةلثئاستم نويعب هولبقتساو .هئالمز ىلإ داعو ..صفري
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 نم جرخ ىذلا عيفرلا هتوضن لاقف هتمص ئدنفأ ديرف قطي ملو ءاتماص
 : هفنأ

 !! دمحأ ذاتسأ اي ريخ -

 : فرق ىف دمحأ لاقو

 نسا لا نا قاوراه 3157 يقيد
 بلغي مارتحا ..هتمص هؤالمز مرتحاو :ساق مهجتم ههجوو ..تثمصو

 .ةرازولا ليكو تخأ نبا نم فوخلا ..فوخلا هيلع

 : مهنعلي هنأك هئالمز ىف حاصو ءافقاو دمحأ ضفتنا .ءةأجفو

 .مكيلع مالسلا -

 راسو ..هتيحت ىلع هئالمز در عمسي نأ لبق ةعرسب بابلا نم جرخ مث
 ..بزهي هناك . .ةعيرس تاوطقب «ونشلا تقاشلا بطرلا ليوطلا نمملا ىف
 لسراو ؛ةراؤولا ءانق ىف فقو مك ةعيوزلا# حردلا لزنو ..هتسفك نما برهي
 ةعبطتملا هسيئر ةروص لا هلوح نم ىري آل وهو ..ةرجآ ةزايس ءاعمتتسا ىف
 هعب نيسلا دومك يدسلا قبطملا قورعفلا لعرلا اذه .دهساز ىف
 هانيعو :ناتعيفرلا هاتفشو ءريبكلا هفناو :حلاكلا رمسألا ههجوو ..هرصع
 ..ناقلاب ةينشا هنإ ..ةرشح هنإ .:بهذ نم اهراظا تارظن امهقوفو ناتلكاتملا
 نارثفلا براحت ال اذامل ..اهفئاظو ىف نارئفلا ةموكحلا مدختست اذامل
 .اهيلع ىضقتو

 نأ نود اهب كرحتي قئاسلا كرتو ..ةرايسلا لخاد هسفن دمحأ عضوو

 -هنأك «ناتيولقم هاتفشو «هينيع مامأ لازت ال هسيئر ةروصو ..هتهجو هل لوقي
 راتقلا اذه نأ .:ةيوقلاب .لفللاب ..تقاطلاب يلم ةرقس نأ .ءاهيلع قصيب
 عيمج ىف طقس دقل ..ةولح هقالخأ نأل ؟اذامل ..ةسماخلا ةجردلا هل بلطيس
 ..هتعافكل ةجردلا قحتسي ال هنإ ..ةولحلا قالخألا ةدام ىف الإ داوملا

 ..صللا اذه ..رافلا اذه ..ةولح هقالخأ نأل دقف ..هطاشنل الو ..هتفاقثل الو
 هسفنل قرسي ..ةمينغلا ىف هكراشي نأ هنم ديريو :ةموكحلا هسفنل قرسي هنإ
 ..ةساكلا ةحردلا هل قوسرو ,ةكلاخلا ةئرنلا

 قوم ..هقؤدي فوظلا جرشاز::يلقلافلا هيج ىف و دع ةيودصع ةكرحوو
 .. ادج ةريغص ..ةريغص تاصاصق الإ هنم دعي مل ىتح ..تارملا تارشع
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 ٠ .هسفن نع هلغ قزمي ناك هنأك

 ىقلي نأ لبقو ..ةرايسلا ةذفان نم تاصاصقلا ىقلي ذخأ مث
 .هلعف ام ىلإ قافأ «ةريخألا تاصاصقلاب

 ؟ اذه لعف اذامل .

 امل مث ..باوجلا اهلأسي هنأك هدي ىف ةريخألا ةصاصقلا ىلإ رظنو .
 .قيرطلا ىلإ اهاقلا ,باوجلا اهيف دجي مل

 .ءاكبلاب مهي هنأك ءجدهتي هردصو «ةرايسلا نكر ىف شمكناو
 قئاسلا هيلإ تفتلاو
 ؟ هيب اي نيف ىلع -
 : ركفي نأ نود ضيفخ توص ىف دمحأ باجأو

 : ! ةريزجلا ىدان -

 مبني ساكلا نفاورشم نيئاي رئاح روعشو .هليازي دقحي سحأ مث

 ؟ فرظلا قزم اذامل : هسفن لئاسي داعو ..هيلع

 هنن يئن يقذ هيكل نهليقفوتو ةيقح نع نيفتيا يستر: نم مقتتمل
 نوئجليو .هاعسم نوعسي نيفظوملا لكو ..هلبقتسم ىدجتسي جاتحم لجر
 حور هل ناك ول ..ةموكحلا ىف هتفيظوب انمؤم وه ناك ولو ..قرطلا سفن ىلإ
 ةجربلاب حرفل ةسيئر ىعبسوخألا وم نشل .هقلكو ةنوكحلا فظوم
 هسيئر نإ ..هيراقأو هئاقدصا ذوفن قيرط نع ةعبارلا ىلإ ىعبسو ..ةسماخلا
 (يددع ..ةتفيلكو لبق هنسفت قدي ىف اطخأ ئذلا وه .امتا ..هقح يف :وطخيول
 كانه ناك اذإو ::هب غبطتي نأ الو هته شيعي نأ عيطتسي ال ملاغ:ىف لخب
 قالخأ اطخ ..اهلك ةيموكحلا ةادألا أطخ هنإ هسيئر أطخ سيل وهف أطخ
 ؟هسيئر لبقتسم قزمي اذامل ..فرظلا قزم اذاملف ..ةموكحلا

 :يدنلاب نيو
 هنأ ملعي وهف :هسيئر قح ىف هاطخ ححصي نأ عيطتسي نل هنآ سحأو

 .دوعتي ملو ؛عيطتسي ال ..تاجردلا نأش ىف هلاخ ثداحي نأ عيطتسي ال
 :ةريزحلا ذات ةرايسلا تلخذو
 | ؟ ىدانلا ىلإ ءاج اذامل
 ..ةريهش عم هلشف ..رخآ الشف هراظتنا ىف نإ
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 ؟ بهذي نيأ ..نكلو

 ؟ لشفلا نم برهي نيأ ..بهذي نيأف ..هسفن لخاد

 .ناكم لك ىف لشفلا ..ناكم ال
 عفدو . .اهلك ايندلا مومه لمي هناك رههظلا ىثحم ةرايسلا نم لذفو

 .ةفرشلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةليلقلا تاجردلا دعص .هرجأ قك
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 ال ناترئاح هانيعو .هباصعأ ىف ىرست ةمراع ةشعرو ءاهودشم فقوو

 هك يم دمام

 كدت فرو امو منال نرتقي نضام نط جلا رده

 ..ناكحاضبتي امهو ..امهدحو ..هعم ةسلاج اهاري 5 هرم لوأ اهنإ ..ىريخ

 ةريهش نكلو ..ديعب ىلإ برهي نأ . راو نأ ىف «هحادجا ساسحإ لول

 ىف تناك اهنأك ةقئاش ةماستبا هل تمستياو .ءاهتكحض تتكسو ءهتحمل

 ..اهيلإ هوعدت اهنأكو :هراظتنا

 .اهتمانسنل دام ادم ارتغ هيديع لخنو
 اهتماستبا تناك امير . الب ضخ ل علا تناك ير .ىردي نم

 ا
 حاصو ءدمحأ ىأرف ءاههاجتا عبتتو :ةريهش ةماستبا حمل تحدم نكلو

 : هيداني

 .دمحأ -

 : مدقتي نأ ىلع هعجشي

 ! ىجيت ام -
 ال وهو هحفاصو .ءتحدم دي طقتلي هدي دمو ءنيتوطخ دمحأ اطخو

 : تاربنلا قونخم توص ىف لاقو ..هدي زهي نأ عيطتسي
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 .تحدم اي كيزا -

 نيب لازت ال ةقئاشلا اهتماستباو ..نازعا ىف هيلإ علطتت ةسلاج ةريهشو
 .اهيلإ هوعدت اهنآكو ءهراظتنا ىف تناك اهنأك اهيتفش

 ١ هسأر زهي امنإ ءاهفرعي ال هنأك ءاهييحي هسأر زهو دمحأ اهيلإ تفتلاو
 .ةقايللا باب نم

 .ةشهد اهينذيع نم تلطأو ..ةريهش ةماستبا تشمكنإو

 : لوقي وهو .هدعقم ىلع تحدم سلجو

 .اناعم دعقأ ىلاعت

 : اهب هفرعي ءالئاق :ةريهش ىلإ راشأ مث

 .ةريهش -
 : هب اهفرعي درطتساو
 .دمحأ -

 : : ةريهش تلاقو

 ؟ هدك شم ..هدك لبق انفرعتا -

 : ناترئاح هانيعو :؛ةقنتخم لازت ال هتوص تارينو دمحأ لاقو

0008 
 : هبناجب ادعقم بذجي وهو لوقي تحدم داعو
 ..دعقأ -

 : دمحأ لاقو

 ! مكنذا نع ..ةيوش ىشمتاح شهلعم -

 : ةئيرجلا ةحرملا هتجهلب تحدم لاقو
 .ىشمتا موق ىقبا نيدعبو ..لجار اي دعقأ -
 : رابكلا ةسلاجم نم برهي لفط هنأك كابترا ىف دمحأ لاقو
 .ىشمتا زياع لصأ شهلعم -
 : تحدم لاقو

 .ىلاعتو ىشمتا بيط -
 ىرت اهتاك ناعما ىف'دمحلا ىلإ ترظنو :.ةريهش ةماستيا ةفتخاو

 .هضرم فشتست نأ لواحت اضيرم اهمامأ
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 امهنم لطي ناتيرطضم نانيع ..ةريهشو تحدم نيب هينيع دمحأ لقنو

 .ةشعترم تاوطخ ىف دعتبي أدب مث ..ءابغلا
 : ةريهش وحن هسأرب ليمي وهو تحدم لاقو
 ؟ جنرطشلا ىف ىنبلغو ..بدؤمو ..ادج بذهم عدج هد -

 : ةريهش تلاقو

 ! جنرطش بعليب هيلع نياب شم امنإ ..بدؤمو بذهم هيلع نياب -

 تدهنتو ؛ىدانلا بعالم وحن دعتبي وهو اهينيعب دمحأ عبتت تتفتلا مث

 .ضيرملا ىلع ةرسح ..ةرسح ىف
© © © 

 ةتفل تفتلا مث :ةحابسلا مامح ىلع ةلطملا ةفرشلا رخآ ىلإ دمحأ راسو
 تشمكناف ءاهسأر بناجب هسأرو هآرو ةريهشو تحدم وحن ةفطاخ ةعيرس

 تكبتشاف ريسلا دواعي نأ مهو ..ءىجافم صغمب رعش هنأك ههجو عيطاقت
 ىلع هديب دنتسا نأ الول ؛ههجو ىلع ءىفكني داكو ؛ىرخألاب امهادحا هامدق
 .ةفرشلا زجاح

 ..ايراع سانلا نيب ريسي هنآك نقتحم ههجوو ىدانلا بعالم ىف راسو

 ملو ..قلقو ءسأيو ءةريغو ءفعض نم هسفن ىف ام نوري سانلا لك نأك

 رعشي ناك ءريرح نم دئاسو ىلع ريسي هنأ شيشحلا ىلع ريسي ىهو رعشي
 لكو ..هناملؤت هيمدق نإ ..ةداح كاوشأ ىلع ..ةبيدم روخص ىلع ريسي هنأ
 تاشقانم هسأر ىفو ..قورح راثآ هنأك هعسلي ملأ ..هملؤت هدسج ىف ةلضع
 تحدم ةروصو ..هسافنأ عم بواجتيو هردص المي ىود هل خارصو ..ةداح

 .. اذه روصتي نكي مل هنإ ..هينيع ألمت :ةريهش سأر ىلع هسأرب ليمي وهو
 ةليوط امايأ بضخ دقز.هلايب رطخي ناك امرها اذه 5 ةرسهستو ةحدع
 ..هسفن ىف اعودخم ناك دقل ..هب ةمتهم ةريهش نأ هل روصيو ,هلايخ هعدخي

 اذامل ..ايندلا ىف ةاتف ةيأ هب متهت اذامل ..ةريهش هب متهت اذامل ..امهاو ناك

 ةريهش نكلو ..سفنلا برطضم هئات لشاف باشب ايندلا ىف ةاتف ةيأ متهت

 مث ..اهينيعب هعجشت ىهو ةليوط اروهش تضق ..هيلإ رظنت امئاد تناك
 راثأ هنأل امير ؟اذامل اذامل ..ثيدحلاب هتأديو .ىلوألا ةوطخلا هوحن تطخ
 ةانف نإ. ايه نكي عل هنعلو نع الطتسا نك لرمم: ةقق# درجم" ايقاع
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 ايندلا تايتف لك ..تحدم لثم اباش بحت امنإ ,هبحت نأ نكمي ال ةريهش لثم
 هيف عمجتت نان: عيسو :نيقنلا رقتسم :رم مجان تابش .. تحسم نيدحت
 .مالحألا لك

 ؟ ةريهش لجأ نم تحدم عم ةكرعم ىف لخدي له :نآلا لعفي اذام

 ةيآ دبا لخدي مل هنإ ::ةسفن نم اهي ىضسي :ةليزف ةماستبا مستياو
 هكراعم لك ..دحأ عم ةكرعم لخدي مل وهو مويلا ىتح دلو نأ ذنم ..ةكرعم

 ادبأ رعشي مل هنإ ..اهيف رصتتني الو ءىهتنت ال كراعم ىهو .هسفن عم

 .رصنلاب
 عم ىرخأ ةكرعم لخديس هنإ ..تحدم عم ةكرعم لخدي نل هنإ ءال

 ىلع هدقح مواقي نأ لواحيو «ةريهش اهيف ىسني نأ لواحي ةكرعم ..هسفن
 هنأ ليختي نأ ىفكي ال ؟هيلع دقحي اذامل ..هيلع دقحي نأ بجي ال ..تحدم

 ىلع دتعي مل تحدم نإ . .ةاتفلا هذه هبحت باش لك ىلع دقحي مث ,ةاتف بحي
 قح ىأ هل سيل .. قوقح الب ناسنإ هنإ !! هل قح . .هيلع دقحي ىتح هل قح

 .قوقح الب ناسنإ هنأ هباذع رس ناك امير ..هيب كسمتيو ,هنع عفادي

 ىلإ ةشعترملا هتاوطخ ىف هجتاو ..ىدانلا بعالم ىف اليوط رسي ملو

 ةدحاو ىف هسفن عضوو ,ةرجألا تارايس فقوم ىتح راسو ..ىدانلا جراخ

 : سكاي وص ىف قئاشلل لاقوت اهتم
 .ىطسأ اي ةضورلا -

 ًالميو هسأر ىف رودت ىتلا تاشقانملاو خارصلل ملستسي داع مث

 .هردص اهادص

 ..ةايحلا ىف هقيرط رايتخا ىف قوقح هل سيل ..قوقح الب ناسنإ هنإ
 د ال ا

 وهو ..تابجاوو قوقح ىوس تسيل ةايحل ١ نإ ؟قوقح الب ناسنإ شيعي

 هنأ هفرعي ام لك . .هقوقح فرعي ال هنكلو اهب هسفن ديقيو هتابجاو فرعي

 ؟ءىش اهيف هل سيل ايند ىف ضوخي اذامل ..شيعي اذاملف ..قوقح هل سيل

 هنأك :اليوط اهيلإ رظن ..ريبكلا رهنلا هايم ىلإ ةرايسلا ةذفان نم رظنو

 | .اهيف ناكم نع هسفنل ثحبي
 ىلإ رظني ذخأو :ةرايسلا نكر ىف شمكناو ءرهنلا هايم نم هينيع عزن مث
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 ءىش ثدحي نل ؟ثدحيس اذام ..قورعلا هذه عطق ول اذام ..هيغسر قورع

 ريدغلاك ..ةئداه ,ةنخاس ..ليست هؤامدو .هتسلج ىف وه امك لظيس ..مهم
 ىهتنتو ..هبارطضا ىهتنيو ..هقلق ىهتني ..ءىش لك ىهتني مث ..مث ..رمحألا

 !حيرتسيو ..هسفن عم هتكرعم

 نأ نم فعضأ هنكلو ءاقوقح هل نإ ..قوقح الب اناسنإ سيل هنإ ..نكلو

 ..اهلمتحي اذامل ..ةايحلا نم فعضأ ناك اذإ هبنذ امو ..ةايحلا نم فعضأ

 .حيرتسي ..حيرتسي نأ ديري هنإ ؟اهل ملستسي اذامل
 .هيغسر قورع ىلإ رظني داعو
 هردصو ..روقو داج ههجوو اهنم لزنو ..تيبلا ىلإ ةرايسلا هب تلصوو

 اهرخآ ىلع ةدورفم ةليوطلا هتماقو ..خوفنم
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 .ءادغلا ةدئام لوح ةلئاعلا دارفأ لك عمتجاو
 اوصقني نأ ةظحل لك ىف ىشخت اهنأك اهئانبأ نيب اهينيع ريدت مألا

 هراكفأ ىف ادرطتسم ماعطلا قبط ىف هينيع عضاو دمحأو ..ادحاو

 ناتيولقم اهاتفشو ةطخاس تارظن اهينيع ىفو هنيمي ىلع ىفيفو ..ءادوسلا

 اهنأك نيحلاو نيحلا نيب هيلإ رظنت هراسي ىلع ةليبنو ..رملا لكأت اهنأك

 نيمي ىلع حودممو ..اهحلاصيو اهنع حفصيو هسفن محري نأ هيلإ لسوتت
 ..كحضي هلوح نم لك لعجي نأ لواحيو ةعرسب همف ىف ماعطلا فذقي همأ.
 فلخ ةدقار سمشلا عاعشك اهتريفضو .ةنيزحلا اهتارظن ىف ةهئات ىليلو
 :اهرهظ

 : مويلا ثداوح نع اريرقت مهل مدقت اهنأك مألا تلاقو
 لوقي دحاو علطيو ءنري سرجلا ةيوش لك ..ننجتا ةدراهنلا نوفيلتلا -
 :قاؤس نيزفاع احا مكلضف نم:

 : ةأجف خرصو هدي نم ةكوشلا حودمم ىقلاو
 .هيأ لوقيب -

 : مألا تلاقو :ةشهد ىف هتوخا هيلإ تفتلاو

 .قاوس نيزياع مهنإ اولوقيب -
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 : جرف ىف عودمم حاضو

 : ةقلع هبرضت نأب مهت اهنأك حودمم ىلإ رظنت ىهو مألا تلاقو
 ؟ هيأ عورشم -

 : حودمم لاقو

 ؟ برض نوفيلت ماك ..لوألا ىليلوق -
 : ىفيف تلاقو

 ؟ هيل اننجتاح تنأ ..ملكتت ام -

 : ةليبن تلاقو
 ! قاوس تلغتشا شنوكت -

 : ىليل تلاقو

 ..هاعم برهتو .هبحت ةيبرعلا بحاص تنبو ..قاوس عفني كيودي ىهأ -
 ! تيداوحلا ىز

 : ءاوهلا ىف هيدي حودمم عفرو

 :ازوحتم ةيكا ىلإ يده ومحا عقر
 +: الئاق حودمم دزطتساو
 يدك سان يف ::ةعاسلاب نيقاوسلا ليغشتل ةكرش تلمع انآ هاي-

 ..مهيديأب اوقوسيب ..قاوس ةيهام اوعفدي شوردقي امو «تايبرع مهدنع
 ريغ نم بابلا مادق ةعوطلم ةيبرعلا لضفتو ء.حبصلا مهبتاكم اوحوريو

 ::لانرخلا ىف ريفتس نالعإ تلمع ةدراهتلاو:..لاورب ةعاشلا ؛.ةغاشسلاب
 و + ىد ةعرسلاب مهتناعب ه ورشملا نإ كاف نشتتكات

 !؟ ةدك شم ..تيبلا نوفيلت ةرمن نالعإلا ىف تيطحو -
 : تفخي هتوص أدب دقو حودمم لاقو

 .سي ..هويأ -
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 : هعطاقت ىفيف تحاصو

 .جارج ىقب انتيب ىنعي ..لاع -

 ؟ حودمم اي اهلمعت ةلمع ىد -

 : هتكرعم دجو هنأك ..هتوص لكب دمحأ خرصو

 هيف هد تيبلا نا فرغت مزال ..كلقع ىف ةجاح كلارج ..نوئجم تنآ -
 ..مهيلع فاختو مهمرتحت مزال ىنعي ..كتاوخا اوقبي لود تانبلاو ..تانب

 تيبلا باب تحتف نوكت ام ىز ىقبي ؛لانرجلا ىف نوفيلتلا ةرمن رشنت املو
 ناكد ..ناكد تيبلا نم تلمع كنأك ..شخي .ءشخي زياع دحاو لك ناشلع

 :كتاوخاو كمآ هيف ::تاثي هيف
 : ةجترم تاملكب هعطاقي نأ لواحي حودمم لاقو
 :هيأ لفعاح تنك لامأ -
 : اعطاقم خرصي دمحأ داعو

 نم نوفيلتلا عطقاح انأ .ةقيرط كل فوشتاح شتنكام اذإ ..عمتسأ -_

 .تانيلا كتاوخا ىلع فاختو

 .نوفيلتلا سرج قدو
 .ةلئاعلا سوّور قوف ليقث تمص داسو

 هسأر عضوو ءرفزي ىهو ءسلجو داع مث ,هناكم نم موقي نأ حودمم مهو
 .ايندلا نعلي هنأك ءهفك قوف

 .قدي لازي ال نوفيلتلا سرجو
 .درتل ,ةليين تماقو

 ىلإ رظنت مث ,ءهتروث نع فكي نأ هوجرت اهنأك ءدمحأ ىلإ رظنت مألاو

 : لوقي دمحأ داعو

 ..و تانب تاوخأ كل نأ تيسن تنإ ..هيل ةدك لمعتب تنأ مهفأ زياع انأ -

 : هعطاقت تلاقو ,ةليبن تداعو
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 .دمحا ةيبآ اي نوفيلت -
 : هتروث اياقب هيتفش نيبو «ةشهد هينيع ىفو دمحأ اهيلإ رظنو
 ؟ نيم !!ىل نوفيلت -
 : اهيفخت نأ عيطتست ال ةماستبا اهيتفش نيبو ددرت ىف ةليبن تلاقو
 .كنيزياع سان -

 : ةدح ىف دمحأ لاقو

 ؟ لود سانلا نيم ..نيم -

 ىقلت اهنأك دمحأ ىلإ رظنت تداع مث .ةلئاعلا دارفأ هوجوب ةليبن تفاطو
 : تيبلا ىف ةلبنق

 :ةزيهش اهدنا نإ لؤقتي ةدحاو>-
 .قعص هنأك دمحأ تكسو

 ..ريبكلا مهيخأ قوف ةبكسنم اهلك مهتارظنو ,ةلئاعلا دارفأ لك تكسو
 ةريبك ةماستبا هل مستبت همأ نإ ..مههوجوب فوطي هينيعب دمحأ للستو

 ةحرف ىف هيلإ رظنت ىليلو ..بحلا اريخأ دجو اهنبا نآل هللا دمحت اهنأك
 اهتماستيا نكلو ةطخاس ودبت نأ لواحت ىفيفو ..هئنهت اهنأك ةئداه
 .هعورشم ىسن هنأكو ةشهد ىف ودبي حودممو ءاهحضفت

 امدنعو ..اًئداه ودبي نأ لواحي ىهو .ءطب ىف هدعقم ىلع نم دمحأ ماقو
 ىنحناف ,ةدئاملا ةفاح قوف نم اهب لكأي ناك ىتلا نيكسلا تعقو ماق
 ةفاح تحث امههوجو تقتلاو ءتقولا سفن ىف ةليبن هعم تنحناو ءاهطقتلي
 لهو. اردخلا بحلا فرغ لف: ةلاست اهكاك :ةليبت هل تمستناو..:ةدئاملا
 ٠ ؟ اهنع حفصي لهو ..اهرذعي

 هنأل امبر ءاههجو ىف امهجتم لظ .هتخأ ةماستبا ىلع دمحأ دري ملو
 تاوطخ ىف راسو .اهطقنلتل نيكسلا اهل كرتو :مستيي نأ نم فعضا نإك
 هديو ةعامسلاب كسمأو نوفيلتلا ةلآ تناك ثيح ىجراخلا وهبلا ىلإ ةئيطب
 الأ دمعتي ىهو ؛هدي نم اشاعترا رثكأ ضيفخ توص ىف لاقو ؛ءشعترت
 : ةلئاعلا دارفأ نم دحأ هعمسي

 ول
 : نانحلا نم تارطقك ءانزتم اقيقر باسني ةريهش توص عمسو
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 ! تيشم كتيقل ىدانلا ىف كيلع رودأ تمق ..نيف تحر تنأ ..دمحأ -

 هنأك ؛حنحنتي وهو لاقو ءاهتوص ىف ودبي ىذلا مامتهالاب دمحأ ءىجوفو
 : هقلح نم هبارطضا درطي

 .لغش ىدنع ناك ..لوغشم تنك ..ىلصأ ..ىلصأ -

 : قفر ىف ةريهش تلاقو
 ..دمحأ اي كلام ..قياضتم تنك تنإ ..لوغشم شتنك ام تنإ ..أل -

 : مامتهالا اذه رس مهفي ال وهو دمحأ لاقو

 ..ناك ..قياضتم شتنكام ..ادبأ -

 ش : ةريهش هتعطاقو

 ؟ ىدغتتب تنأ -

 : هتذقنأ اهنأك دمحأ لاقو

 .ةويأ -

 : تلاق

 هدك دعب كل برضأ تفخ امنإ ..ادغلا ىلع نم كتموق ىللا ةفسآ انأ -

 ؟ هركب ىدانلا حورتاح تنإ ..تجرخ نوكت

 : ىعو الب لاقو
 .ةويأ -

 : تلاق

 ؟ ماك ةعاسلا -

 : لاق

 .رشانتا ةعاسلا -

 : تلاق

 ..ةنينجلا ىف ىللا ةلوجربلا تحت كانتساح انأ ..شرخأتت ام سب -

 .ىاب
 : مهاس وهو دمحأ لاقو

 ىهو ةريهش ةعامس توص عمس ىتح «نوفيلتلا ةعامسب اكسمم لظو
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 طقسي نأ ىشخي هنأك قفر ىف هدي نم هتعامس عضو مث ..اهناكم ىلإ دوعت
 اهنأك ةللستم ةئيطب ىطخ ىف ماعطلا ةفرغ ىلإ داعو ..ةريهش توص اهنم
 نولازي ال مهنإ ..طيبعلاك وهو هتلئاع دارفأ ىلإ رظنو ..رجفلا تاوطخ
 .ةريهش ىلإ ..ايندلا ىلإ ..بحلا ىلإ هنوفزي مهنأك .هل نومستبي

 :ماعطلا اهب طقتلي نأب مهيو ةكوشلا عفري وهو لاقو ءهدعقم ىلع سلجو
 .باتك ىنم ةزياع ىدانلا نم ةدحاو ىدد

 .تكسو
 قوف مهتماستباو ..نيتكاس اولظ ..ةلئاعلا دارفأ نم دحأ قلعي ملو

 نع اديعب هتايح لاوط شاع دمحأ نأ فرعي مهنم الك نإ ..مههافش

 هيلع نوقفشي اوناكو ..بح ادبأ هل نكي ملو ..تنب ادبأ هل نكت مل ..تانبلا
 هصقني باش ..ىداع ريغ اناسنإ هنوروصتي انايحأ اوناكو ءفافجلا اذه نم
 ىنمتت تناك ..هيلع اعزج مهرثكأ مألا تناكو ..نابشلا ةيقبك نوكيل ءىش

 ..تايتفلا نم عون ىأ ..ةاتف هل تحبصأ اهنبا نأ عمست نأ ؛موي لك ىف
 ىتح ..هنع لأسي ايئاسن اتوص لمحي نوفيلتلا عمست نأ ىنمتت تناكو

 نكمي ال لجرلا نإ ..ديعس هنأ ىلع نئمطتو ..صقن هيف سيل نأ ىلإ نئمطت
 ةسماخلا نس ىلإ اهنبا لصو دقو ..ةأرما دجو اذإ الإ هتداعس لمكتسي نأ
 امهنيب لدابتملا مارتحالا نإف كلذ مغزو ..ةأرمأ دعب دجي مل وهو نيرشعلاو
 زوجتم كفوشأ ىسفن انأ» هل لوقت انايحأ تناك ..هحتافت نأ اهعنمي ناك

 اهيمست تنب بيجتو زوجتت كازياع انأ» : هل لوقت انايحأ تناكو ,«دمحأ 5

 ةروقولا ةيصخنشلا ةدهو :هلجتكو هتاوطتا نكلو رميا ىلع ..تانانع
 ىف اهنم ةأرج لقأ اهتانب تناكو ..اهتلواحم اهيلع عطقت تناك اهب ودبي ىتلا
 لدابتي نأ عيطتسي ال ناك حودمم ىتح ..عيضاوملا هذه لثمب هتحتافم

 .ةرباع تاكن عضب ىف الإ هيخأ عم تانبلا عوضوم

 ..ةريهش اهمسا نأو ..ةأتف هل دمجحأ نأ نوملعي نآلا مهنكلو

 .مههوجو قوف درغزت مهتاماستباو

 ىلإ تفتلا :ةفرغلا نم جرخي نأ لبقو ءماقو :؛هماعط نم ىهتنا هنأ ىعداف
 : اداج اروقو ههجو ىدبيل ادهج لذبي وهو ةأجف لاقو ءحودمم هيخأ
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 عطقأاح اما اي :ةقيرط كل فوشت اي ..هتلق ىللا ىلع ممصم هسل انأ -
 ! ةركب نم نوفيلتلا

 .حودمم هيلع دري ملو

 هرهظ رادأ نأ درجمب راقولا عانق نم ههجو حارأ دقو .هتفرغ ىلإ هجتاو

 .تانبلا بولق ىلإ برقأو هنم حجنأ باش ..تحدم اهدنعو هثداحت اذامل
 حودمم عورشم نم هفقوم ىف قح ىلع ناك اذإ ام اضيأ ىردي ال وهو

 ليجلا ةيلقعيو ..هلاخ ةيلقعبو ..هيبأ ةيلقعب هيخأ عم فرصت دقل ..ال مأ
 حودمم ناك امير ..قح ىلع ديدجلا ليجلا ناك امبر ..نكلو ..ميدقلا
 ..عورشملا نع نالعإلا ىف تيبلا نوفيلت ةرمن رشن ىل اذام ..ءىطخي مل
 لكو ..ةعماجلا ىلإ نبهذي تانبلا هتاوخا نإ ..تانب تيبلا ىف ناك ول ىتح
 ءرتفدلا ىف ةروشنم نوفيلتلا ةرمنو ..نهئامسأب نهنوفرعيو ..نهنوري سانلا

 .«عورشملا اذه ىف نهاخأ ندعاسي نأ تانبلا هتاوخأ نم بلطي ال اذامل
 ةدحاو تلغتشا امبر ..تاريتركسلا لعفت امك ,نوفيلتلا ىلع:درلا نيلوتيو
 اذاملف ءنوفيلتلا ىلع درلا اهتمهم نوكتو ءجرختت نأ دعب ةريتركس نهنم

 !؟ اهيخآل ةريتركس نوكت ال

 .ىردي ال هنإ
 .ىردي ال هنأ ؛هئاقش رس نإ
 .هتفرغ لخدو
 .هءارو بابلا قلغأو
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 اهدارفأ قرفتو ..ءادغلا ماغط لوانت نم ةلئاغلا تهتناو
 هانيعو ءوهبلا ىف سلجو ءحودمم للستو ..تارجحلا نيب
 هيخأ تاديدهت ىف ركفي نكي مأو ..نوفيلتلا ةلآ قوف ناتتبثم
 نأ دوعت دقل ..هعورشم ىف هادبأ ىذلا هيأر ىف الو هل دمحأ

 انينيلإ يقلي. رآ ءاهنم بيضتعي نأ نون :ءارآلاو تا ديدهتلا هذه ىلإ ةفكت
 هاخأ نأ هيلإ ليخي ناك ..ءارآلا هذه نم هيخأ ىلع قفشي ناك انايحأو ..الاب

 اذه لابقتسال هنسقت دعينعل وهف :كابترالا ضعب اهوشي هب هتحرقو ؛حاجتلا

 :مهددرت مهيلع عطقي نأ دارآو «تاضازتمالا نم اريك ههجو ىف اوراثاف

 نالعإلاب مههجاو دقو ..هءالمز هب هجاوي ىتح ءعورشملا نع ريغص نالعإ
 ,ةجيتنب ىتأي نل نالعإلا نأ مهمظعم دكأو :عرستلاب هومهتاف :حابصلا اذه
 .. نكلو ..نالعإلا ةجيتن ىف كشي ناك هسفن وهو ..ادحاو انوبز بذتجي نلو
 ةوبلظم خينلا تازامسلا ناكها تاب كلايتاو ..ةركفلا تكحجم قل

 .ةأرجب هلبقتسيو ,حاجنلا هجاوي

 .نوفيلتلا هلآ قوف نيتتبثم هانيع تلظو
 مث: جوك ىلإإ ةيرطن مق": ةواليظلا ىلإ توتو ءوهبلا ىلإ ةليبن تلخسو
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 .اهتفرغ ىلإ تداع

 : هل تلاق مث .حودمم ىلإو ,نوفيلتلا ىلإ ترظنو ..ىليل تلخد ليلق دعيو

 ؟ جرخت موقتاح شم تنأ -

 : نوفيلتلا نع هينيع عفري نأ نود حودمم لاقو
 كسمي دحل حمساح شم ..نوفيلت برضت كنأ شيركفتامو ..أل -

 ..انه انأ ام لوط نوفيلتلا
 : جرخت ىهو تلاق
 .ةركب هعطقي دمحأ هيبأ ناشلع ..رطاش -

 .تجرخحو

 .نوفيلتلا سرج قدو
 انيقم مرسلا جودمتم ناكفةعاقتسلا ظقتلتل لكادلا نم ةليبت'تعفدتاو

 8 اهيف حيصي ىهو .ةعامسلا ىلع هدي عضوو ءاهيلإ

 .دراح ىللا انا ..ىنتسا ب

 كالئئاع ةحيلب ا ةيسا ةياج ةجول ىف لاقو هنت: ىلع ةعابمشلا عضو وك
 : نوفيلتل 1

 .ةماعلا تامدخلا ةكرش انه ..ولآ -
 : ىئابسن توص لاقو

 .؟505/7 ةرمن ىد شم -

 : عودمم لاقو

 مدقق ايةوبأ -
 : ىئاسنلا توصلا لاقو
 .مناه تايانع لزنم شم -

 : لمألا ةبيخ هينيع نيب تدبو هتجهل تريغت دقو حودمم لاقو
 .ةويأ -

 : توصلا ةبحاص تلاقو

 .تسلا ملكأ ردقأ -
 : حودمم لاقو
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 .قيظاح
 : لاقو .ةليبن ىلإ تفتلاو
 . امام ةزياع ةدحاو -

 وحن ريست ىهو تلاقو ءاهنذأ ىلع ةعامسلا تعضو ..اهدي ىف هتلمحو

 : ليوطلا نوفيلتلا كلس اهءارو رجتو ءاهمأ ةفرغ
 .مدنفأ اي نيم اهل لوقن -
 .نوفيلتلاب تفتخا مث
 لطأو همأ ةفرغ ىلإ بهذو ماق مث ..ةرتف وهبلا ىف اسلاج حودمم لظو

 لصفي ىذلا رمملا ىف راسو ..نوفيلتلا ىف ثداحتت لازت ال اهدجوف اهيلع
 لخدو ءجرخ مث «تانبلا هتوخأ ةفرغ لخد مث ءاباهذو ةئيج تارجحلا نيب
 ليخو ..نوفيلتلا ىف ثدحتت لازت ال اهدجوف ؛همأ ىلع لطي داع مث ؛هتفرغ
 اذه لك همأ ثدحتت ميف ..ةريبك ةراثرث همأ نأ ةرم لوأل فشتكا هنأ هيلإ

 همأ ىلع مجهي نأ ديري هنأ سحأو ..ءاسنلا لك ثدحتت ميف ..؟ثيدحلا

 مالك شالب» : اهتقيدص ىف خرصبي مث ءاهدي نم نوفيلتلا فطخيو

 .اههجو ىف ةعامسلاب ىقلي مث ..«ىضاف
 ةعامسلا عضت اهعمس نأ ىلإ ؛همأ ةفرغ مامأ ءيجيو حوري حودمم لظو

 ةماستبا هيتفش نييو « اتداه ودبي نأ لواح توص ىف اهيلإ لخدف ءاهناكم
 : ةلعتفم

 .امام اي نوفيلتلا دخآ ردقأ -
 : اهنانح اهففخي ةبضاغ ةجهلب همأ تلاقو
 ,مناه ةيحتل لوقت ىازا ..حودمم اي ىد اهلماع تنا ىللا حياضفلا هيإ -

 !!تننجتا تنأ ..تامدخ ةكرش انه نإ
 : كابترا ىف حودمم لاقو

 .ةرمنلا ىف ةناطلغ اهتركتفا انأ هد ..امام اي ادبأ -
 : هقدصت ال ىهو مألا تلاقو
 لمعإ تيبلا ةرب هد كعاتب بعللا ىللخ ..حودمم اي فورعم لمعإ -

 .سيوك كيلخو ؛لقعأ فورعم
 : اهمالكب سحي ال هنأك حودمم لاقو
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 :ةوفيشلا نها دفا وهاد
 : ةدح ىف مألا تلاقو

 .كاعم نيدعبو -
 : ةباصعأ دقفي أدب دقو حودمم لاقو

 لزنأ ىنعي ..باسحب ىقب نامك نوفيلتلا وه ..يبحاص دحاو ملكاح -
 .لاقبلا دنع نم ملكتأ

 : دهنتت ىهو مألا تلاقو

 .كمادق نوفيلتلا ..لضفتا -
 كلسلا هءارو رجي وهو .هتفرغ ىلإ هب داعو نوفيلتلا حودمم لمحو

 قوف سلجو .هشارف راوجب ريغصلا بالودلا قوف هعضو مث ..ليوطلا
 ..نوفيلتلا ىلإ ..هيلإ رظني ذخأو ..شارفلا

 ىلإ برستي سأيلا أديو ..قدي ال نوفيلتلا سرجو ..ةليوط ةرتف تضمو

 :.و...هليخت ىذلا دحلا ىلإ حجتي مل ةغووشم نأ رهظي .عابضلا
 .نوفيلتلا سرج قدو
 : نوقيلتلا تالماع ةجنهل'سقِنب لاقو :ةقهلي ةعامسلا حودمم ظقتلاو
 ةماعلا .تامدخلا ةكرش ولا -
 : ظيلغ توص لاقو
 ؟ ةدراهنلا نالعإلا مترشن ىللا متنا -

 : بذهم توص ىف حودمم لاقو

 منكفا اف ةون <
 :ةاوس ةيزياع انك مكليحف نمد
 : حرف ىف حودمم لاقو
 ..تحمس ول مسالا ..تانايبلا دخان امل كلضف نم ةدحاو ةقيقد -
 : توصلا لاقو

 هناك ءاوهلا ىف هدي كرحيو ,ةياتكلاب رهاظتي وهو مسالا حودمم ددرو

 | لاق مك :ملقلاب كييف
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 .ناونعلا -

 : ىرابلادبع ناتسألا لاقو

 .ثلاثلا رودلا ءىتيس ندراج ١7: ةرمن تاتابنلا عراش -

 1 : حودمم لاقو
 ؟ةعاس ماك قاوسلا نيزياع -

 : ىرابلادبع ذاتسألا لاقو

 .ريواشملا صلخي ام ةياغل ..ةتالت ..نيتعاس -

 : حودمم لاقو
 ؟ ماك ةعاسلا نم ءادتبا -

 : ىرابلادبع ناتسالا لاقو

 .شورخأتت ام .مكلضف نم سب ..ةعبرأ ةعاسلا -
 ْ : حودمم لاق

 عبر دعب ..ةعاسلا ىز ىشمتب انتعاتب ةكرشلا لامعأ ..نكمم شم -
 لطداس دلع قاوسلا قوكياح. :طيضلاب ةغاثب

 ..بابلا وحن عفدناو ءافقاو ضفتنا مث ,نوفيلتلا ةعامس حودمم عضوو
 نمو اصيعقو انولطتتب نكرم ثا ؛.ةسقن.ىلا نظنو :ةاجف فقوو داع هنكلو
 علخو .هتفرغ ىلإ داعو ..تارايسلا ىقئاسب قيلي ال ىز هنإ ..رفولب هقوف
 ةقماغ ةلدب ..هقانا مهرثكأو هللح قشرأ هبالود نم جرخأو ..لجع ىلع هبايث
 ..نوللا عقاف نوكي الأ هيف ىعار قنع طابرو ..اديدج اصيمق راتخاو نوللا
 ..هفافز ةليل ىلع لبقم هنأك ةحرف ههجو ىلعو ةآرملا مامأ هبايث ىدتري ذخأو
 .هتعاس ىلإ رظني وهو ءلجع ىلع ةفرغلا نم جرخو ..هرعش طشم مث

 : ةشهد ىف هيلإ رظنت ىهو تحاصو ءوهبلا ىف ىليل هتلباقو
 .هدك نيف ىلع ..هلك هد هيا -

 : اكحاض لاقو ..بابلا وحن عرسي وهو اهيلإ رظنو
 ظ .نوجتا عت
 وهو ,روتوملا رادأو ,هيدي نيب «ايسفلاب» كسمأو ,ةقيدحلا ىلإ جرخ مث

 : اهبطاخي هنأك لوقي
 ! حجن عورشملا ..ةولح اي اللاي -
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 ىلإ هقيرط ىف اهب صقري ذخأو :عراشلا ىلإ اهب جرخو ءابسفلا بكرو
 لزنو ,تاتاينلا عراشب لد مقر ةرامعلا باب مامأ فقو مث ءريبكلا هملح

 فص ىلإ رظني ةهرب فقو مث ءفيصرلا راوجب اهكرتو « ابسفلا ١» قوف نم
 ناعيتالا ةرايس اهتم أ: لءاننقرزتا. اهتاكسمأ ناظتنا ىف ةفقاولا تازاسسلا
 مآ: هيلورفتشلا مآ ..كيويلا ةرايدسلا نه لف .. وعشلا ىرالا طع

 دعص مث .. اهنم ةرايس لك ىف ءروتوملا حاتفمو ,رونلا حاتفمو ,«سيتفلا»

 ةصحول هبناج ىلع تقلع باب مامأ فقوو ,ةرامعلا نم ثلاشلا رودلا ىلإ
 طاير حلصأو .«ىرامعم ريبكخ.- ديعسلا ىرايلا ديع» مسا لمحت ,ةيساحن

 «لاعفتالا اهزهي ادي دم مث هردص نم اقيمع اسفن بذجو .,هتماق دشو ,هقنع

 داع مث .. اليلق رظتناو .. ةعيرس ةريصق ةطغض بابلا سرج ىلع طغضو
 . ىلوألا نم ىوقأ ةطغض سرجلا ىلع طغضي

 . بابلا حتفو
 . ةاتف هتحتف

 . لامهإ ىف اهسأر قوف موكم ريصق اهرعشو

 حودمم هجو قوف اهينيع تقلعو .. لؤاستو ةشهد ىف هيلإ ترظنو

 تدجو اهنأك :ةريبك ةماستبا تمستبا مث ..:امتيسلا مؤجن هجوك كحاضلا
 ْ . ناتلتاستم اهانيعو ؛ةنكاس تلظو .. اهمالحأ ىتف

 ال ىتحو ءاهتماستبا ىلع دريال ىتح اريبك ادوهجم لذبي ىهو لاقو
 : ةعيماجلا ىف اليمز لماعي اَمك اهلماعيو:ةسفن ىسكي

 . قاوسلا انأ -

 : حنحنتي ىهو لاق
 . ةماعلا تامدخلا ةكرش نم هوتبلط ىللا قاوسلا انأ -
 :تلاق مث ؛هقدصت ال اهنأك هيلإ ترظنو :ةريبك ةشهد ىف اههجو قرغو
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 .كلضف نم ةدحاو ةقيقد -

 هيلإ اهسأر ترادأ مث «نيتوطخ تطخو ءاهوتفم بايلا تكرتو

 ىهو ةقشلا لخاد ىلإ ترج مث ءاهيتفش نيب لازت ال ةريبكلا اهتماستباو
 ! حيصتو ءاهتاوطخ ىف زفقت

 .هج قاوسلا ..اباب ..اياب -
 : ضيفخ توص ىف اهل تلاقف ءاهتخأب تقتلاو
 .ىحرفتا ىلاعت ..توم يذل امنإ:..ئتنب ام: قاوس ةتحبام[ -
 دنع كبترم فقاو وهو ,حودمم ىلع ديعب نم نالطت ناتخألا تفقوو

 .ىجراخلا بابلا
 لك :ءسأرلا علصأ ءنيمس ءليوط ..هتفرغ نم ىرابلا دبع ذاتسألا جرخو

 ليقم هنأك ريسيو ءابابلح ىدتريو ..هاتفشو ,هقنأو هانيع ..مكض هيف ءىش

 ناتظيلغلا هاتفش تجرفنا ىتح .حودمم ىري داك امو ..ةمكالم ةقلح ىلع

 : نيتظحاجلا هينيعب هصحفي وهو لاقو ؛ةشهدلا نم
 ؟ قاوسلا كترضخب -
 : كرابترالا هيلع بلغي بدأ ىف حودمم لاقو
 .قاوسلا انأ ..مدنفأ اي هويأ -

 .نيبيط سان نبا كيلع نياب ..قاوس كنأ كيلع نياب شم -
 : ةيذهم ةماستبا مستبي ىهو حودمم لاقو
 .نيبيط سان دالو هضرب نيقاوسلا وه ام -
 : لاق مث هي دبتست ةريحلا نأك ,ىرايلا ديع تكسو

 :لضفتا:ت
 مث ؛هءارو بابلا ىرابلا دبع ذاتسألا قلغأو :ةقشلا لخاد حودمم اطخو

 ىلع سلجي نأب حودمم مهو «ةلاصلا ىف عوضوم ضيرع دعقم ىلع سلج
 روباط ىف هنأك افقاو لظف ,:هقح نم سيل اذه نأ ىلإ هبنت مث ءرخآ دعقم

 ,هقنع لوح قيضت هصيمق ةقاي نأب سحأ ..قيضلاب رعشي أدب دقو ىركسع
 عمسي ىهو ..هيمدق لوح قيضي هءاذحو .هرصخ لوح قيضي هنولطنبو
 ىقاي نع ةلاصلا لصفي ىذلا بابلا فلخ نيتفقاولا نيتخألا تاسمه
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 .هسأر ىف نينط تاسمهلا هذه نأك سحيو ءاقيض دادزيف :تارجحلا

 :.ىراقلا دي ناتتسالا لاقو
 ىللا نيقاوسلا ةركف ..اهنع متنلعأ ىللا ةركفلا ىنتيجع انأ ةقيقحلا -

 هو اره شيدتعاس الكس انآ ىضو نفك ساكن مودك هاك عون نةفاسلاب

 مهلصوأ موقأ ناشلع اياعم اوقناختي اميادو مهبيارق ةعامج اوروزي اوحوري
 .: و... ةيرعلاب

 هينيعب حودمم صحفي داعو ,:ةأجف ىرابلا دبع ذاتسألا تكسو

 : لاق مث :نيتظحاجلا
 :ىوق نيه كيل خباب ثنا اهنإ -
 : مستبي نأ لواحي ىهو حودمم لاقو
 .ىنس نم رغصأ ىلكش انأ -

 : ىرابلا دبع ناتسألا لاقو

 : لاقو :هرمع ىلع اماع حودمم فاضأو

 .نيرشع -

 : درطتساف :ىفكت ال اماع نيرشع نأ دجو هنأكو

 مث ءهطخس ىف هتنبا ىلإ ىرابلا دبع رظنو ..مودمم هجو نالكأت اهانيعو

 : لاقو ءحودمم ىلإ ههجو رادأ
 ؟ ىتمأ نم ةقاوسلا تملعتاو -

 : حودمم لاقو

 .ىشملا تملعتا

 .حودمم هجو نالكأت
 + ئرابلا دنع ناكسألا لاق
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 .؟ ىتما نم قاوس تلغتشاو -

 : احيرص نوكي نأ ررق دقو ءقيض ىف دهنتي وهو حودمم لاقؤ
 .ةدراهنلا نم -

 : لاقو «ىرابلا دبع ذاتسألا ةشهد تدتشاو
 ؟ هيإ ىف لغتشتب تنك هدك لبقو -
 ىنمتيو «هيلإ نارظنت امهو نيتنبلا نويع لقثب رعشي ىهو «حودمم لاقو

 : املق امهنم ةدحاو لك عفصيو ءامهل ريدتسي نأ
 ةجاح ىف نوتلعتنشا ام -
 هينيعب علطتي ذخأو .هيبأ قاس ىلع ادنتسم فقوو ءريغص دلو لخدو

 عمجتت سانلاو كريس ىف ناولهب هنأب سحي حودمم أدبو ..حودمم ىلإ
 .هيلع جرفتلل

 : هنبا رهظ ىلع تبري ىهو ىرابلا دبع ذاتسألا لاقو
 .ةنالغش لوأ ىد ىنعي -

 : دتحي ال ىتح هباصعأ طبضي نأ لواحي ىهو حودمم لاقو
 تيصن# للا ةزكفلاو ..قوفحلا ةيلك ىف...ةعمانجلا ىف: بلاط انآ -

 .ةعماجلا نم ةبلط اهيف ركف :ءكتدايس
 :يرانلا هه ناكسألا لاو يرقتالا ىف[ نق سديد قيسنلا ىدحإ تاو

 .هئاكذ ىلع هسفن ءىنهي هنأك مسقبي ىهو

 .قاوس نوكت نكمم شم كنإ تلق نامك انأ -
 :٠ يرطغشاو ناك عفن ىلا ناشأ ك
 ! ليضفتا: نأ اي: لهفا <
 : افقاو لازي ال ىهو حودمم لاقو

100 
 : حلي ءىرايلا دبع ذاتسألا داعو

 :همشا نع كلاشا تيست انآ ..دعقأ :ليهفتا ب
 : لوقي وهو ءحودمم سلجو
 .ىدهز حودمم ..حودمم -

 : ىرابلا دبع ذاتسألا لاقو
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 ؟ ىدهز دمحم ذاتسألل برقت ىرتاي -

 : نيتنبلا ىلإ رظني الأ دمعتي وهو حودمم لاقو
0-7 

 دلي ابل دبع ةاكألا داغو
 ١ نيه قي كقلاو اها

 : هياصعأ دقفي داكي وهو.حودمم لاقو

 .ىدهر زيزعلادبع -

 :ميظع لجار ناك ها ةمحوي هللا : ناشتسملا ىدهُو زيزعلا نبع -
 ىف علدنت تأدب اران هب ءىفطي هنأك هقير علتبي وهو «حودمم تكسو

 : ىرايلادبع ذاتسألا درطتساو ..هباصعأ

 ..لل يرقي ةيلاعلا ةرازو ليكو ىجار هين تزع نأ نظأ -
 :.بانضتقا ىف حودمم لاقو
 .يلاخ ىقبي ..هويأ -

 ريدقت ىف ىرابلادبع ذاتسالا هيلإ رظنو ,ناسماهتت ناتنبلا تداعو
 : الئاق ةتنبا ىلإ تفتلا مث .اديدح اضخششاهيف يري هناك :ناجعاو

 .ىزيز اي الوكاكوك ىمدق ىموق -
 : لاقو حودمم ىلإ تفتلا مث

 ! ةوهق برشت بحت الو -
 : لاقو ,.ةيبصع ىف افقاو حودمم ماقو

 : بدأ ىف ىرابلادبع ذاتسألا لاقو

 : ةدح ىف حودمم لاقو

 .ةكرشلاب ةوعد شولام ىلاخ ..أل -
 : ىرابلادبع ذاتسألا لاقو
 ا غرفتت كنا هيأر نم نوكي نكمي ..هيأر ذخات هضرب حصي ناك شم -
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 “ .كنلاو ئز ميظع راشتسم ىقشو ةداهشلا دحأت ام ةيافل «كتساردل ا
 +: نافقتكا نفع ردعم لاقو
 علطأ كتدايس حمست ..يتسارد نع شينلطعي ام هد عورشملا -

 | .ةيبرعلا
 تاك لاف ف الزلق رعفو بتنع ىف نزانلا وب ةافكبالا ةيتاوك

 : نايبص ثبعل ملستسي

 : لاق مث ,.حودمم كبتراو

 : اقيقر نوكي نأ لواحي ىهو لاقو ءافقاو ىرابلادبع ذاتسألا ماقو
 مهآمْيَنَس :كيز ىللا نيبيطلا سانلا دالوا .:.كتيصخش نم دكاتم انآ -

 فيفا ان. ةنضحو ههح ىقذي قاوسلا نأ وه امه قفار. ناسطت سكي
 قاوم ىلا اوتعيت مزال ناك امنإ ..ادج مكتماتي ةركفلاب بجعم ناو: .ىنبا اي
 .فسآ انأ ..ةصخر هاعم

 .قح كل -

 : ىزيز تلاقو
 .صالخ ..قوسي فرعيب مادام ..اباب اي هلامو -

 اهب لسوتي هنأك ةريغص ةماستبا هيتفش نيبو حودمم اهيلإ تفتلاو

 : ةدح ىف هتنبا ىلإ تفتلي وهو ىرابلادبع ناتسألا لاقو ..اهيلإ

 .ىتنا ىتكسا -

 : اهابأ ىدحتت اهنأك ىزيز تلاقو

 كم ةيمرعلا اذكى انس ناك نا ةةيولقا ني دمحم ايوه! قاكوت نت -
 .ةصخر هاعم نوكي ام ريغ

 : حودممل لوقي داعو :ىرابلادبع ناتسألا اهيلإ تفتلي ملو
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 :ىزيز ىلإ رظني نأ نود «بابلا ةيحان ريدتسي ىهو حودمم لاقو
 .كنذأ نع -

 هدي عضي ىهو لاقو ءبابلا هل حتفو ىرابلا دبع ذاتسألا هءارو اطخو
 : ههجو ىف مستبيو هفتك ىلع

 ىلو ؛ءصلاخ ةركفلاب بجعم ىنإ دكأتو ..حودمم ذاتسأ اي ةمالسلا عم -
 .ىل هتعبا .ةصخر علطي ردقي كئالمز نم دح ناك

 .سئاي توص ىف حودمم لاقو
 .رضاح -

 توص عمسو .هلشفب ناتديقم امهنأك هيقاس رجي ىهو ملسلا لزنو
 ىلإ لزنو ..همالحأ ةنج ..ةنجلا نم درط هنأك سحأف هءارو قلغي بابلا

 ىف ءاهباحصأ راظتنا ىف ةفقاولا تارايسلا فيصر ىلإ رظنو .عراشلا
 عووحم. عورشم هلأ :ءاهادتكإ نوكي نا هنا ككويف ضيصت هل دعت مل ةزيبخ
 .هلاب ىلع رطخت ةركف لك ذيفنت نم مورحم ..ةرايس قئاس نوكي نأ نم

 ريسي هنأك ءطب ىف اهداقو ..نيزح .هجولا مهجتم وهو «ايسقلا » بكرو
 ىف ركفي ناكو ..ىهتنت ال ىتلا همالحأ نم رخآ ملح ةزانج ..ةزانج ىف اهعم

 از اهزكو ةركفلا نإ .هقزكف ةيفق ىف موست نال لهم دقق :ةلفنق بايسأ
 * ولر هاهو ةطيسلا فروطلاو اهديفع ظاسو ةكسارو انقاذ نم انإ نكت
 ةصخر ىلع لصحي نأ بجي هنأ فرعل .هتركف ذيفنت ذيفنت ةسارد ىف لهمت هنأ

 ىلإ هتالمز دحأ ههين دقو ..اهيلع مدقي نأ لبق :ةرايس قئاسك لاغتشالاب

 .:ةصخرلاب ناهتساو .هقيدصب ناهتسا هنكلو ةصخر ىلع لوصحلا ةرورض
 نم هيفعت ال ةأرجلا نإ ..ةأرج ىف هتركف ىلع مدقأو :.نوناقلاب ناهتساو

 امل ةصخر ىلع لصح هنأ ولو ةعبتملا تاءارجالا ىلع صرحلا ةرورض
 ؛ةنس رغص مغر ..هتامدخ نع ىنغتسي نأ ىرابلا دبع ذاتسألا عاطتسا

 عيطتسي ناك ةرازو ليكو تخأ نبا هنأ مغرو ,ةعماجلا ىف بلاط هنأ مغرو
 دبع ذاتسألا ةيلقع ىلع رصتنيو ءكلذ لك ىلع رصتني نأ ةصخرلا هذهب
 قئاتمك ندتشيي ةغماجلا ىف ايلاظ ىوصتت نأ يطيق ال نخل: :قرانلا
 .ةرايس

 مامأ فقو مث ؛نيدباع ىحب نيسح ناطلسلا عراش ىلإ «ايسفلا» داقو
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 : هتوص نم حضني لازي ال سأيلاو لاقو ناكدلا لخدو «ابسفلا»
 .يفيفع ىطسأ اي ريخلا ءاسم -

 ةماستباب هب بحري وهو لاق مث ,.حودمم ىلإ رظنو ء.اهحالصاب موقي ىتلا
 : ةريبك

 .كيزا ..حودمم ىس اي رونلا اسم .. ًالهأ -
 .ءادوس ةقرخ ىف تيزلاب نيتثولملا هيدي حسمي ذخاو افقاو لدتعا مث

 : حودمم هجو ىف «ققدي ىهو لاقو
 ؟ هيل نافرق ..كلام -

 : ةرايسلا روتوم لخاد رظني وهو حودمم لاقو
 دسنت ةلغش لمعي ىجيي ام لك دحاولا ..يفيفع ىطسأ اي ناقهز -

 .هشو ىف ايندلا

 : اديج

 ؟ هيأ لغتشت زياع تنك -

 : حودمم لاقو
 ىللا سانلل ةعاسلاب نيقاوس لغتشنو ىئالمز عمجأ تركف ..قاوس -

 ىللا ىه ةصخرلا نإ شلوقت ..ةصخرلا نيف ىل لوقي موقي .نوبز لوأ

 :ىفيفع ىطسألا لاقو

 .كيلع ةوارب ..ادبأ دح لاب ىلع شترطخام ىد ..ةسيوك

 :اهب زتعي ةداهش ىفيفع ىأر نأك حرف ىف حودمم لاقو
 ..؟اياعم ىد هركفلا ىف كرتشت كيأر هيا بيط -
 جرخأ مث :ةرايسلا ةمدقم لخاد هيديو هسأر عضوو ىفيفع ىنحناو

 :لاقو ءروتوملا نم ةعطق هدي ىفو ؛ليلق دعب هسفن
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 :ةشهد ىف حودمم لاقو

 ..هيل -

 :ىفيفع لاقو

 تسلا ىز هذخاؤم ال ىقبت تانالغش هيف لصأ ..شربكتام ةلغش ىد -

 لوط لضفاح ءقاوس تلغتشا ول ىنعي ..لايع شبجت ام .:شفلخت ام ىللا
 دعب ةرافس ىف قاوس لغتشا نكمي «ديزت ىتيهام نكمي ..قاوس ىرمع

 ..قاوس لضفاح هضرب امنا ..هدق ىلع ىدنفأ دحاو دنع لغتشاب نوكأ ام

 لفشلا بحآ اذا ..شينبجعي ام لغش هدو ..قوشا ىنا الإ ةجاح شامعأ ام
 ثنا ىللا ةريغبصلا ةضرولا نتعب ..هللا ءانشام ىلإ ريكي لضفيو نيكي ىلا
 ىقبت نيدعبو ..ربكأ ةشروو ..ةريبك هشرو ىقبت نكمم ىد اهيف فقاو

 اضرو ءىبصلاو ءدوهجملا ىلع كرلاو ..ربكت ام لك ىد ةشرولا ىف طحتام

 .ىلوملا
 وقد دانا هج نايف نف قيفع ىلتمللا يذإ عوده ىلظنو

 ..قيرطلا نع هل فشكو
 لمي ناهخا ناقويتيقم ىقيتألابانتاد يطعن عونمك ناك دقو

 ةخآ ىلع :ةتيرحب ىلع ..ةايحلا قم هطحب ىلع يستحم نا ننح ىلإ اناا

 مك ..ةهتارايتس عالتمأل تازايسلا:باهينما هئاقدضا عم هيلإ بهذي ناك
 راكفألا هعم لدابتيو .ةشرولا ىف هعم سلجيو «ةدحو هيلإ بهذي حبصأ

 وا ريماسملا نفر ..تازايسلا ءالبضإ نق انابحا ةعم كزذشيو :مجراشتلاو
 ناتكسكم هادرو اهتمت نم عرخبو :ةلطاملا ةرايمبلا تحك عانيو:اهلطيري

 فرع دقو جتنم ناسنإك هنايك قوف قافخ ملع اهنأك ..هيديو ههجو اهب ىلحي
 ىف ناك ذنم أدب هنأ فرع ..ىفيفع ىطسألا نع ءىش لك مايألا هذه لالخ

 ..ىتسوك هجارشلا ةنشرو ٠ ةريبكلا ةشروولا ىف الماع.:هرمع نَم ةعباسلا
 نايشلا عطف لسعيو هيشرزلا ستكر مداخلا ىلإ برقا نكلو الاه نكيرؤل
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 مث ..ةرشع مث ..شورق ةسمخ هرجأ حيصأ ..لامعلا نيب زربي أديف

 ءريغصلا ناكدلا اذه نم ذختاو ءىتسوك هجاوخلا ةشرو نم جرخ ةأجف

 عهتاراينس ىلع نوتضيلتي ال مهتإ .:ىتيسوك نئابز هي قضلو هب ةنطاخن ةنشرو
 بسكي ىفيفع ىطسألا نأ فرع ..كلذ نم رثكأ حودمم فرعو ..هيدي نيب الإ

 .:اهينح نيتسمك نع لفن ال اه نهتشلا' ىف
 ىف امهعامتجا ىلع ةرصاق ىفيفع ىطسألل حودمم ةقادص نكت ملو

 ىتح تايسمألا ضعب ىف هرظتني ناك ..ةيصخش ةقادص تناك ..ةشرولا

 يقم ىلع ابلديل روس ناش ذمو فاشن ةعدضافلا ةغاسلا ىف ةضوؤلا قلغ
 دحأ ةدهاشمل امنيسلا راد ىلإ نايهذي ىأ ةيرعشلا بايب «ناصح ىلع»

 للق ..بترم فيظن هيف ام لك ..فيظن تيب ..ةيرعشلا باب ىح ىف ..هتيب
 قازطلا ىلظ كاكاو :دروملاب نطتم ءانملاو ءيوخسلا ةمكار اهتم جوت املا
 ىطسألا ةجوز حودمم ري ملو ..صيخر بشخ نم ناك نإو ءثيدحلا
 ىف: تالامج هتنباو ..ةرمغ نم ةعباسلا ىف ..جوتف هبا قار هتكلو :ىقيقع

 .:اهثاذ لعانستي ناك هتكلو ..ماعطلا امهتكراشم نم ئفيقع ىطنمألا ةحوز

 ناكس مطعم نإ ف ديدحلا صم نقرأ :.الغم ىقيلم نتزاج ىفاوكسي ال
 ..ىفيفع ىطسألا لخد نع مهلخد ديزي ال :ةديدجلا رصمو ىتيس ندراج

 ..ىتيس ندراج ىف الو
 :اكحاض ىفيفع باجأو
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 .نيشرق هليجيو هيلع حتفي انبر ام لوأ هتتح دالو ىلع
 اذإ هنإ .هسفن نيبو هنيب ررقو ءىفيفع ىطسألا مالكب حودمم عنتقي ملو

 ةيرعشلا باب ىح ىف ميقي نلف الماع حبصأ

 هتقادصب امئاد ىهابتي ىفيفع ىطسألا ناك دقف ..همهف ىف حودمم راتحا

 نأ هتاقديصأل نكذي نا :ةيسانم الب اتايحأو :ةيسائد لك ىف دمعتي ناكو

 ناكو ..«حودمم ذاتسألا» وأ «هيب حودمم» وأ «حودمم ىس» ..بقلي ايوحصم

 ناك ؛لضاوفلا هذه امهنيب مدكيو .. هاهابملا هذه لك ؛ةظم بلاط ةكادتضي
 ىف الو ءدحاو ملاع ىف اشيعي نأ نكمي الو ءملاع ىف شيعي امهنم الك
 ؟دحاو عمتجم

 لفشل ها .يضاوملا ده لعن ىف 'انريخت وعقي نكي مل ودعم نكلو

 لصاوفلا ىف ركفي نأ نود .هب ازتعم ءىفيفع ىطسألا ةقادصب ايفتكم ناك

 : امهتيب لصفت ىتلأ
 نفي طم اهب طنب خلا: ىوتوملا هن وق ةح عودمس ركزو

 :لاقو

 ؟هد عورشملا بيسأ ركتفت ىنعي -

 :روتوملا ةعطق ىف هعباصأب ثبعي وهو ىفيفع لاقو

 ..تابلطلا ىقلتي ريغص بتكم حتفتو ءلغش نييقال شم ىللا نم نيقاوس

 :هعورشم ىف بيخي هلمأ أدب دقو حودمم لاقو
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 : يقع قطيمالا لاق

 :سأي ىف حودمم لاقو

 يا نم هدخاح ليف وتإ نسملا هيام هينا لدحشا ةواغ للا د

 :ىفيفع لاقو
 ..بيط ربصلاو ..حودمم ىساي ريتك لغشلا -
 :رفزي وهو حودمم لاقو
 ..و ..كتشرو كدنع ناشلع هدك لوقتب تنا -

 :ىفيفع لاقو
 شمو ..ةجاح شيواستام ىد ةشرولا ..حودمم ىساي كتايحو ادبأ -

 .ميرك انبرو ..دحاو لمأ ىلع الإ اهلمحتسم
 :ةفهل ىف حودمم لاقو
 ؟هيإ لمأ -
 :ناقربت هانيعو ىفيفع لاقو
 ايندلا :ةطرخم ىرتشا ردقأام موي فرعت ..ابرهكلاب ةطرخم .. ةطرخم -

 شدحامو ءهرب نم ىجيتب ىللا ىد رايغلا عطق فياش ..ىمادق حتفتت اهلك
 نسحأ' اهلمعأ .:ىدبا ىلع اهلك اهلمعا ةظرخنم ىدتع ناك ول .:اهيقال
 ةرشعب لود نيمويلا عابتيب ىللا ربنشلاو ..جدود الو دروف اهلمعيب ام
 ىف ةشرو هيف هد صنلا نابسك ىقبأو ..سب هينج نينتاب انأ هعيبأ ؛هينج
 تابلط ..هدنع نم شلطبيبام لغشلاو «نيتطرخم هدنع اهبحاص ىسيبقلا
 ليل ةرياد ةظرخملا .:شييتتنام شو ..تاكرشلا نم تايلطو:ةموكحلا نم
 ىنب نيتنس ىف لجارلاو .فقوت ريغ نم ةعاس نيرشعو هعبرأ ..راهن عم
 ..ةرامع

 :همالك

 اعبر ود ةطرفتلاو
 :هتبيبح رهم هزجعي قشاع هنأك دهنتي وهو ىفيفع ىطسألا لاقو
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 هينج فلأ ىلع ملتا ام موي امنإ ..نيتيم مهنم اياعم ..هينج فالآ تالت -
 ..فرصتأ ردقأ :دحاو

 ..حودمم ىنيع ىلإ :ىفيفع ىطسألا ىنيع نم قلطني ىذلا قيربلا لقتناو
 ىف طراخمو .ءامسلا ىف طراخم ..طراخم اهلك ايند هلايخ ىف ىأرو

 .ديدحلا طرختو ءرودت طراخم ..ضرألاو ءامسلا نيب طراخمو ؛ضرألا

 نأك ..ىفيفع ىطسألاو ىهو هيلع طقاستي بهذلاو ..تالآو ددع ىلإ هليحتو
 هنلعي نأ مهو ..ديدج عورشم ةأجف هسأر ىف قلطناو ..ابهذ رطمت ءامسلا

 : هيدي نيب ام ىلإ رظني ىهو ىفيفع ىطسألل لاقو .هسأر ىف تقلطنا
 ؟ هد كديا ىف ىللا هيإ ..ىطسأ اي نيفلأو فلأ بيجت هركب -

 تنك :ةطرخم ىدنع ناك ول ىهأ ..لكأتم متسب ..ةيبرعلا متسب هد -

 ..اوه ؛هريغ متسي تلمع

 : حودمم لاقو

 يالا تح

 ىفيفع لاقو

 روتوملا ةعطق طقتلاو ا ا يما نادجلا ىف قوقدم
 : كات ىقيفغ .ىطسألا ف قم

 ::ايلمفت ةرشاك جا قل قوتك .عطنسا ايبا 2
 ةقادص ةماستيا هل مستبي وهو .روتوملا ةعطق ىفيفع ىطسألا هلوانو

 ا ل ءمتسبلا كفي حودمم أدبو . .ةلوجرو

 ..ةشرو ىف الماع

© © © 

 ىطسألا حودمم عدو امدنع .ءاسم ةنماثلا تغلب دق ةعاسلا تناكو

 هعورشم ىف حراس هلقعو..تيبلا هاجتا ىف اهداقو «أايسفلا» بكرو «ىفيفع
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 عورشملا ىسن ..ديدجلا عورشملا ىف هلك هلقع ناكو ..هيمدق ىلع ريسي

 ..ربكي الو جتني ال ءرقاع عورشم .ىفيفع ىطساألا لاق امك هنإ ..ميدقلا

 ىطسألا كراشيس هنإ ..ارقاع اعورشم نوكي نل ديدجلا عورشملا نكلو

 سردي نأ بجي نكلو ..اهلك ةشرولا هكراشيو ..ةطرخملا ءارش ىف ىفيفع

 ناكو ,ةقباسلا تاعورشملا ىف عرست امك عرستي ال ىتح اديج عورشملا اذه

 ةقيرطو ءاهتايناكماو «طراخملا عاونأ سردي نأ بجي ..اهلشف ببس هعرست

 طراخم داريتسال هلامتحا ىدمو قوسلا سردي نأ بجي مث ..اهليغشت

 ..كيرشك هسردي . .ديدج نم ىفيفع ىطسألا سردي نأ بجي مث ,ةديدج

 ددرتي نأ ىلع تقولا اذه ىف صرحيسو ..ليوط تقو ىلإ جاتحي كلذ لكو

 ..ةطرخملا نع هثدحيو ..هعم لمعيو ..موي لك ..اريثك ىفيفع ىطسألا ىلع

 سيبوتألا نم لزنت هتخأ حمل ديشخألا عراش ىلإ حودمم لصي نأ لبقو

 ةماستبا امستبم اهتلابق فقوو ءاهيلإ هجتاف ..ةيقيسوملا اهتتون اهدي ىفو

 : لاقو ءاهيلإ قوش ىف هنأك ةريبك
 ::كليسوا انارو قرات
 : ايسفلل ىفلخلا دعقملا ىلع سلجت ىهو ىليل تلاقو

 ..شصقرتتام ..سيوك ىشما سي -

 اهنأك هرهظ ىلع اهسأر تدنسأو ءاهيخأ رصخ لوح اهيعارذ تفلو

 :ةيكبت
 : لاقو ءابسفلا حودمم داقو

 ..تقولد ةياغل نيف ىتنك -

 : ةطاسب ىف تلاق

 .:نهكللا ف تقرت
 : ارخاس حودمم لاقو

 ؟ هيراوس ةلفح مكدنع ناك -

 : ةكحاض تلاق

 ! هينيتام.الو :هيراوس اال ..ةعماجلا ىف مكدتع ئز لامآ -

 اديدش اليم اهب لام مث ءنيميلا وحن اديدش اليم ابسفلاب حودمم لامو
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 : اهتوص ىلعأب ىليل تخرصو ءراسيلا ىحن
 ! فورعم لمعا نانج شالب ..هد هيا -
 : اهيلإ تفتلي نأ نود حودمم لاقو
 ..ىلع ىبدكت ىمرحت ناشع -
 : لوقت ىهو ءابسفلا قوف نم ىليل تلزنو ..تيبلا ىلإ الصوو

 : هيتفش نيب ةحرملا هتماستباو حودمم لاقو
 ..هضرب ةلفغم ىقبت ءاياعم شبكرتام ىللاو -
 ىف ناوطخيو .تيبلا نالخدي اداك امو ءناكحضي امهو ملسلا ادعصو

 : ةعبوزلاك ىليل اهتخأ هجو ىف ىفيف تبه ىتح ةيجراخلا ةلاصلا
 ! ىملكتتام ..نيف ىتنك ..تقولد ةياغل نيف ىتنك -
 ال ىتح ..ةتداه ودبت ىتح اهاوق لك عمجت اهنأك ةهرب ىليل تتمصو

 ..بذكلا اهيلع دبي ال ىتح ..اهشومر شعترت .
 : لعتفم ءوده ىف تلاقو

 ه4 نوشلا ةعاج ةلفملل قرض ديعللا نف كنك
 : ىقيف تخرصو

 .دهعملا ىحورتب كرمع لوط ىتنا ..ليللا صن ةياغل دهعملا ىف ىتنك -
 ..هد لكشلاب ىترخأتا ام كرمعو

 : ةكداه لازت ال ىهو ىليل تلاقو
 نمو ةيناك قاتاج ام سل ةعاسلا ةليللا نطك' ىف ضم انحإ
 : نانح ىف ىليل تلاقو .ةفهل اههجو ىلعو «ةليبن تلخدو

 : دحت نم ىلخي ال دورب ىف ىليل تلاقو
 ..نهعملا ني كتك-
 امئان امعان اتوص عمسو .ةعامسلا حودمم عفرو «نوفيلتلا سرج قدو

 : بءاثتت هتيحاص نأك

 *ةنافلا تامدكلا ةكرش ولا
 : ةدح ىف حودمم لاقو
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 : لوقي معانلا توصلا داعو

 ..حودمم ذاتسألا ملكأ ردقأ ءكلضف نم بيط -

 .ةمالسلا عم ..هاتدرط ..ةكرشلا نم جرخ ..انه شم حودمم -

 ..ماستيالا ىلع ثعبت ةيلسم ةيحرسم ىلع جرفتي هنأك ,ةحرملا هتماستبا

 : ىليل هجو ىف ىفيف تحاصو
 ..ةبادك ىتنا ..دهعملا ىف شيتنك ام ىتنا -
 : شعتري اهتوص أدب دقو ىليل تلاقو
 ..هيب ةوعد شيكلامو ..ةبادك ىلع شيلوقت ام كلضف نم -

 : ادادتحا رثكأ ىهو ىفيف تلاقو

 : عومدلا اهنم ردتست ىتح اهينيع |

 هيا جند" انأ يراد نإ ةكلتلتم ناو: لكناو
 ءاكيلاب تشهجأو ؛اهيدي نيب اهسأر تعضوو ,دعقم قوف اهسفن تقلأ مث

 ىلع اهنيغي بذكلاب اهساسنحإو ةيذاك اهنأ ملعت ىهو ىكبت تناكو
 ..ىحتف عم ةقشلا ىف تناك ..دهعملا ىف نكت مل اهنإ ..ءاكبلا ىف رارمتسالا

 نوكي نأ نكمي ال ..اهتيب سيل هنأب ىكبت ىهو تسحأو ..اهتيب ىف تناك
 .هيلإ تيهذ املك بذكلا ىلإ ةرطضم تماد ام ءاهتيب

 تبرتقاو ..ةعامسلا عفرت نأ لبق :نوفيلتلا ىلع نم اهدي ىفيف تعفرو

 عومد قدصت نأ عيطتست ال اهنأك ..ةريح ىف اهيلإ رظنت ىهوءاهتخأ نم
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 :فخت اهتدح تأدب دقو تلاق مث ..اهبذكت نأ عيطتست الو ؛اهتخأ

 ..نيف تناك لوقت مزال

 دادزت ىهو تلاقو ءاهيتنجو قوف قلزنت عومدلاو اههجو ىليل تعفرو
 :اهتخأ ىلع ةدح

 !ىلاست ام ..نوفيلتلا ىف ىلأسا ىلضفتا -
 ..كرحتت ال ىفيف تفقوو

 :ىفيفل لوقتو ءاهرهظ ىلع تبرت تذخأو «ىليل بناجب ةليبن تسلجو
 .دهعملا ىف تناك اهنإ كل تلاق ام ..ىفيف اي هأب صالخ -
 دهنتت ىهو ىفيف تلاقو
 ..اهقدصأ ىسفن -

 :ةلئاق .مألا تلخدو

 ..تانب اي مكلام -

 :مزح ىف ةلئاق ىليل ىلإ تتفتلا مث
 ؟نيف ىتنك -
 :عومدلا نم اديزم اهينيع نم ردتستو جشنت ىهو ىليل تلاقو
 ىف تنك ىنإ ىفيفل لوقاب ..ةبادك ىنإ لوقي دجل شحمسأ ام انأ -

 ,ملعتأ ىنيزياع شم متنك اذإ صالخ ..ةبادك ىنإ ىلوقت موقت ..دهعملا
 ..شالب

 د

 .اهاقدصم

 ..ىفيف كرحتت ملو
 اهبلق ىلإ اهينيعب لصت نأ لواحت اهناك ناعمإ ىف ىليل ىلإ مألا ترظنو

 :ءوده ىف تلاق مث

 ناشلع نوفيلت ىبرضت ىتنك شم ىرخأ تتاح كنإ ىتفرع امل -
 .ىكيلع ثاف *تئام

 .قدصلا لوقت اهنأك ءاهمأ ىنيع ىف رظنت ىهو ىليل تلاقو

 ا
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 .تقولد ىنايبلا ىلع نم ةمياق ةسل انأ ءامام اي شتردقأ ام -
 :مألا تلاقو

 ىبرضت مزال ىرخأتت امل ةرم ىناتو ..كشو ىلسغا ىموق بيط -

 :اهل لاقو ء.حودمم اهفلخ راسو ءاهتفرغ ىلإ تهجتاو ٠ ىليل تماقو
 ,ةبيط تس امام لصأ امنإ ..ةقلع ىبرضنت ىسفن ناك .. ةراسخ اي -

 .. اهتاين ىلعو
 :ءاكبلا نع تفك دقو ىليل تلاقو
 ..خياب .. فيخس -

 :هتماستبا لالخ نم حودمم لاقو

 ؟نيم وه ىل ىلوقتاح شم -
 :ةدح ىف تلاق

 ..حودمم ىنع ىشوح ..امام اي ..كل لوقاب ىنع دعبا -
 .اهءارو بابلا تقلغأو اهتفرغ تلخد مث
 هبتكم ىلع ةرثعبملا نوناقلا بتك ىلإ رظنو ؛هتفرغ ىلإ حودمم لخدو

 ..هنزو ربتخي هنآك هيدي نيب هلقنو ..ىندملا نوناقلا باتك عفر مث ..ريغصلا

 هذه لدب :ةطرخم هنوطعي ال اذامل :لاستي وهو ءبتكملا قوف هب ىقلأ مث
 : :ةفيختسلا تكلا
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 ىف ةريهش هتثداح نأ دعب أدهي نأ دمحأ عطتسي مل

 لك ىسن ..ةريزجلا ىدان ىف ءاقل دعوم هل تددحو نوفيلتلا

 ناكو ..ةريهش ىوس هلقع ىف الو .هبلق ىف دعي ملو .هلكاشم
 اذاملو ؛نوفيلتلا ىف هتثداح اذامل :هسفن لئاسي لازي ال |[ ل

 وهام ؟هنم ديرت اذامف ءدقتعي امك ء,تحدم بحت تناك اذإو..ادعوم هل تددح

 ةاتف نإ ..قيدص درجمك هيلإ رظنت تناك امير ؟اهلقع نمو اهبلق نم هناكم
 اميرو ..ةقادص درجم ..ةقادص باش نييو اهنيب موقت نأ نكمي ةريهش لثم

 تحدم نإ ..ليحتسم نكلو ..ةقادص ىوس اضيأ تحدم نيبو اهنيب نكي مل

 درجمب هنم ىفتكت نأ نكمي الو ,ةاتف لك هانمتت ةيصخشلا لماك حجان باش
 .ةقادصلا

 تحت فقوو هبايث علخو ءمامحلا ىلإ لخدو .هسجاوهو هتريح لمحو

 لك نإ ..هب سحي ال وهو .هدسج قوف بكسني درابلا ءاملا كرتو ءشدلا
 امدنع هسفن روصتي ذخأو ..ةريهش ءارو قلطنملا هلايخ ىف ةعمجتم هساوح

 ؟ىدانلا بعالم ىف ناريسيس مأ «الوجربلا» تحت ناسلجيس له ..اهلباقي
 ..ةملك ةملك ..اهل اهلوقيس ىتلا تاملكلا دعي ذخأ مث

 قوف نم اهتحسمو تدتمأ ادي نأك ,هلايخ نم تاملكلا ىفتخت ةأجف مث

 تحدمو ةريهش هلايخ ىنيعب ىري دوعيو .هسأر لخاد ىف ةبصتنم ةروبس

 .نايراقتم امهاسأرو :نيسلاج
 تحت نم جرخو ءروبنصلا رادأف ..ءاملا تحت اليوط فقو هنأ ىلإ هبنتو

 نع فقوت مث ..هسفن ففجي مامحلا ىف ةقلعملا ةآرملا مامأ فقوو شدلا
 هسفن ىري هنأك اهيف قدحي ذخأو «ةآرملا نم ههجو برقو ءفيفجتلا ةيلمع
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 :ةريبك ةماستبا مستباو ؟هجولا اذهب ةريهش بجعت نأ نكمي له ..ةرم لوأل

 ريكفتلا اذه نمو ,هسفن نم رخسي هنأك ,.هناسل جرخأو ؛ةأرملا نم ههجو

 ماما اهب موقي ىتلا ةكحضملا تاكرحلا هذفو .هدواري ىذلا ىنايبصلا
 .ةآرملا

 ,هقنع طاير راتخي اليوط اتقو ىضقو ,هللح لمجأ راتخا ..عطتسي مل

 ..هيديو ههجو قوف اينولوكلا ءام نم اريثك بكسو ءهرعش فيفصتب ىنتعاو
 رمي نأ هسفن فلكي نأ نود تيبلا نم جرخو ةريهش ةلباقمل هوتل بهاذ هنأك
 ةريزجلا دان لا بقذي نا ىف كفو... جرفتت نا لبق هكدا هحيلاو ىلع
 ىريسف ىندانلا ىلإ بهذ ول هنأ هيلإ ليخ ..ةركفلا درجمل ةدعرب سحأو
 ىف ىدامتي ادب مث ..هسأر بناجب اهسأرو .تحدم عم ةسلاج ةريهش كانه

 رايس ىف تحفع احب ةئبلاج ةريهتش ) ليفع.لابحلا اذه

 هذه نم ةصاخ ةلفح. ىف ناصري امهرويصت مث :هليقتو اهلبقي اهيلع
 هتيصخشب سحي داعو ..و ..ءاقدصألا اهميقي ىتلا ةريثكلا تالفحلا

 ..تحدم هركو ..اقالمع تحدمب سحأ ..تحدم ةيصخش مامأ لعاضتت

 .ههجو ىف تحدم مكلي نأب مهي هنأك هنم دمعت الب هدي ةضبق مضو
 نأ ديري هنإ 0 ىلإ باهذلا ىف ركفي لازي ال هسفن تقولا ىف هنكلو

 .اهيلع مدقي نأ لبق

 ارك فش زف كو :ىنيراردلا لحم ف لقتنو .ناميلس عراش ىف هسفن

 .ةنخاسلا ةتالوكيشلا نم
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 عنصي اذام راتحاو ..عبرلا الإ ةسداسلا اهنإ ..هتعاس ىلإ رظنو
 ..هدغب قحليل هموي نم برهي نأ ديري هنأ ىه هتلكشم نإ ؟هتقوو ..هسفنب

 .نمزلا نم برهي نأ ديري

 هل نأ ديالو 0 دبال :قووعج مز نكح افق هنإ . .همامأ

 هنأ دبالو «دالوأ ةتس هل نأ دبالو ,باذعلا هموست ةلهرتم ةنيمس ةجوز

 و ..مهيف هبرك نع جرفيل ؛هدالوأ برضي

 نأ ىلإ .ريشم باتك ىف ارقي تاك هماما فقاولا لجرلا افق ارقي لو

 ..انتيسلا لكي كسلا عطقو ..سانلا ماحز نع دعاقملا

 تناك ةلطنلا ةروص نكلو ..ضورعملا مليفلا عباتي ىتح ادوهجم لذيو
 لحتو ىفتخت لطبلا ةروصو ..ةريهش ةروص اهلحم لحتو انايحأ ىفتخت

 انايحأو ..تحدم ةروص اهلحم لحت ريرشلا ةروصو ..وه هتروص اهلحم

 ..ريرشلا ةروص ىف هسفن ىريو ءلطبلا ةروص ىف تحدم ىري ناك

 داعو ..هسأر ىف مليفلا نم ءىش قلعي نأ نود ءامنيسلا راد نم جرخو

 نيبو هنيب لازي ال ..تيبلا ىلإ دوعي نأ عيطتسي ال هنإ ؟بهذي نيأ راتحي
 امنيس لخدي له ..اديحو هيضقي نأ عيطتسي ال رمع ..ليوط رمع دغلا

 برشي نأ بحي ال هنإ ؟ةناح ىلإ بهذي له ..هيرابك ىلإ بهذي له ..ىرخأ

 ..ةريهش نيبو هنيب
 ىلإ سلجو ..امنيسلا راد بناجب «رويسلسكالا» رايو معطم ىلإ لخدو

 ؟بهذي نيأ ركفي سلجو .شتيودنسلا نم عطق ثالث بلطو «ةدئام

 :هيف حيصي ضيرع توصو .هفتك ىلع عضوت ةليقث ديب رعشو
 ..لجاراي نامز نم نيف تن ..دمحأ ذاتسا اي كيزإ -

 ىف هليمز ناك ىفطل نإ ..ىماحملا اقسلا ىفطل ذاتسألا ىأرو .تفتلاو .
 ةيلك ىف ابلاط ناك ذنم هنإو ..مالكلا ريثك هنأ الإ هنع فرعي ال وهو ,ةعماجلا
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 .ةمكحملا مامأ ةعفارم ىقلي هنأك امئاد ملكتي وهو قوقحلا
 هيسني نأ ريثكلا همالكب عيطتسي دق ىفطل نإ ..ىفطل ءاقلب دمحأ حرفو

 هتوص ىف لوقي وهو ,ىفطل سلجو . هع نسلجي نأ ةيلع حلاو» .نمزلا
 :قلطنملا

 ؟دمحأ ذاتسا اي تقولد نيف تنأ -
 :مستبي ىهو دمحأ لاقو
 ؟هيأ دخات ..ةيلاملا ةرازو ىف -

 قلطناو ..ةريبلا نم ًاسأكو .ءشتيودناسلا نم عطق عبرأ ىفطل بلطو
 ىفو ..نوناقلا ىفو ..داصتقالا ىفو ..ةسايسلا ىف ملكت ..ملكتي

 هعطاق ايأر لوقي نأ مه اذإف . .ةروتبم تاملكب قلعي دمحأو . .تاعاشإلا

 .ىهتني ال ىذلا همالك ىف درطتساو :ىفطل
 تألتما دق هسأر نأ دمحأ سحأو :ةرشع ةيناثلا ةعاسلا تغليو

 «ديزملا لمتحي دعي مِل ىتح ءىفطل ىتفش نيب نم جرخي ىذلا جيجضلاب
 .هيمدق ىلع ارئاس هتيب ىلإ هجتاو ءانذآتسم ماقف

 ..تاعاسلا ترمو

 :ليللا تفتضتتم نعي ةدش اولا ةعاسلا
 ..ليللا فصتنم دعب ةيناثلا ةعاسلا
 ..ليللا فصتنم دعب ةثلاثلا ةعاسلا

 مث ءانيح امهضمغي ..نينيعلا حتفم ذم .هشارف ىف ادقار لازي ال دمحأو

 دعأ املكو ءةريهشل اهلوقيس ىتلا 0 دعي لازي الو ..امهحتفيو دوعي

 لازي الو ..رخآ عوضوم ىف ركفي أديو هنع لدع .هيف اهثدحي اعوضوم
 مان مث ..نيشقانتم ..نيكحاض ..نيرئاس ..نيسلاج ..اهعم هسفن روصتي
 :مان صخش ..ناصخش هلخاد ىف ناك دقل ..مني مل ءال ..بعتلا نم

 عاونأ عشبأ نإ ..همونب سحيو «مئانلا بقري اظقيتسم لازي ال صخشو
 ..مئان هنأب ناسنإلا سحي امدنع ؛مونلا

 لسعو ايف ءادورقم اهناصماةنساسلا: ةعاشلا ئف ةشارف نخ ءاقو
 ديعتسي هلعل «ةليوط ةدم ءهسأر قوف روبنصلا نم قفدتت هايملا كرتو ؛ههجو
 اهنأك ههجوب طيحت ءادوس ًاعقب ىأرف ؛ةأرملا ىف ههجو ىلإ رظن مث ..هطاشن
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 اهئاقل ىلإ بهذي اذامل ..ةريهش ةاقالمل بهذي الأ ركفي اديو ..ةايحلا
 ..اهتاوزنل داقني اذامل ..اهتدارإل عضخي اذامل ..هاقلت نأ تدارأ اهنأ درجمل

 ..هبايث ىدتري أديو
 ,قنعلا طايرو ءاهيدتريس ىتلا ةلدبلا ىقتني نأ لواحي اليوط فقوو

 لك ةريهش عم هدعومل ىطعي اذامل ..هسفن ىلع راث ..ةأجف مث ,بروجلاو
 ؟مهلا اذه لك هسفن لمحي اذامل ..ةيمهألا هذه

 هللح مدقأ اهلعل ..هتفداص ةلدب لوأ ىقتناو «بالودلا لخاد هدي دمو

 فقي ملو .ةعرسب هرعش ىواسو «لامهإب هقنع طابر ىقتنا مث ..اهأوسأو

 ,قلقلا صخشلا اذه ديري ال هنأك ةآرملا مامأ نم رف ..اليوط ةآرملا مامأ
 .اهمامأ فقو املك هب ىقتلي ىذلا .فيعضلا

 ىف راسو ..هتوخأو همأ ىلإ ةبضتقم تايحت ىقلأ نأ دعب تيبلا نم لزنو

 ..ةيلاملا ةرازوب هبتكم ىلإ ,ةعيرس تاوطخب ريسي داع مث ..ةعرسب كعكلا
 نأ اودوعتي مل مهف ؛ةشهد ىف مهسوؤر هيلإ اوعفرو .هئالمز ىلإ لخدو

 ..ركيملا تقولا اذه لثم ىف مهنيب هوري

 هينيع مامأ حتفو .هيتكم ىلإ سلجو ..هئالمز ةشهد ىلع دمحأ دري ملو

 :الئاق ىدنفأ ديرف هليمز ىلإ هسأر عفرو ابناج ةديرجلا ىقلأ
 .كل هصلخأ ىدنفأ ديرف اي هد كديإ ىف ىللا هيسودلا تاه -
 ديرف رادأو هوعقوتي مل ابيرغ ائيش اوعمس مهنأك هئالمز لك هيلإ تفتلاو

 ,حابصلا اذه دمحأل ىرج امع مهلأسي هنأك هئالمز هوجو ىف هينيع ىدنفأ

 !ىجيت ىدو ..هيب دمحأ اي ىفعلا ب

 :ءاجر نم ولخي ال توص ىف دمحأ لاقو
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 : نيثك تاويسيود كقاذقا عنا امن فاهك
 :لاقو ,دمحأ ةلاح مهف هنأك ةريغص ةماستبا ىدنفأ ديرف مستباو

 ش !ةيوش ىلستا ..ىديس اي لضفتا -
 :الئاق ,نانتما ىف هيسودلا دمحأ لوانتو

 ,هبلق ةفجر نع هيهلي اًئيش دجي نأ ديري ..ةيلستلا الإ ديري ال العف هنإ
 .ةريهش عم هدعومل هبقرتو ,هياصعأ زازتهاو

 لخد نأ ىلإ :؛هزومر لحيو .؛هيسودلا ىف هنهذ رصحي نأ لواحي ذخأو

0 

 .ةيسفنلا هتامزأ تاظحل

 مالك نع ثحبي ىتح تقولا لهمتي هنأك .هطب ىف هبتكم ىلع نم ماقو

 ..مدنفأاي ريخلا حابص -

 :هحفاصيل هبتكم نم جرخي وهو هسيئر لاقو
 ..هيب دمحأ اي رونلا حابص -

 : اسماه درطتسا مث

 ؟هيب تزعل باوجلا تيدا ..هيا رابخألا -

 هفير علتبي وهو دمحأ لاقو

 ..جرخ هتيقل حرابما هل تحر هللاو -
 :ةرارم ىف لاقو :؛هسيئر هجو ىلع لمألا ةبيخ تزفقو
 .جرخي ام لبق : متصلا مدراهتلا هيلع رقت كلح ناك شع دط-

 :دمحأ لاقو

 ديدش هنإ فراع تنأو ..ترخأتا ىنإ فرعي ىلاخو ..رخأآتأ تفخ سب -

 ..ىد لئاسملا ىف ىوق
 :هيتفش نم رطقت ة .رارملاو هسيئر لاقو

 ؟كاعم باوجلا ىرت اي . قح كل -
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 : بذكلا عقو نم شعترت هباصعأو دمحأ لاقو
 ..ىبيج ىف طمرمتي ال تفخ ..تيبلا ىف هتبيس -

 : هسيئر لاقو
 اسم يدق وزر نا ةدواهتلا هلا ةيش نكافت اه: نوظاح
 : هبذك هب حسميل ةيناث ةرم هقير علتبي ىهو دمحأ لاقو
 :ل ولم ىلع يلا تريب ىلع ادم) نه ياه نساك اح
 : هسيئر لاقو

 ..نئمطأ ناشلع سب ..رهضلا دعب نوفيلتلا كل برضأ بحت -
 : دمحأ لاقو

 نيك تيتا ان لوا كفن اننني لصفاحت انا +
 هدي دم مث لسوتو لاهتبا اهلك ةتماص ةرظن دمحأ ىلإ ملقلا سيئر رظنو

 ! ءاجر رطقي توص ىف لوقي ىهو ءهحفاصي هيلإ
 ! كيلع دمتعم انأ ..دمحأ ذاتسأ اي شاسنت ام -

 : هسيئر هجو ىف رظني نأ عيطتسي ال وهو دمحأ لاقو
 نا
 ارطضم ناك دقل ..هنيبج نم دصفتت درابلا قرعلا نم تارطقو جرخ مث

 ةرم هيلع بذكيسو ..رخآ لح همامأ نكي ملو ..هسيئر ىلع بذكي نأ
 نإ ويح هزعو دق ةلاخ تاو لاتقل باطخلا ىطعا نإ هل لوكس .. ىرخا
 :نوناقلا ىلغ لياحتو :تاطاسو ةانيحلا ىف مادام :بذكلاب الإ مهاأل ةايحلا
 انيؤلنن انقاذ نوكي ل نذقلا ىإ تدك اهيف: يكب نأ دبالع ترفك لالختساو
 .نتكلا ةنراقل الس ايفا يه: لد, ةليضفلا عراق

 ..هتعاس ىف رظني وهو سلجو ءهبتكم ىلإ داعو
 | .ةرشع ةيداحلا ةعاسلا خإ
 :ةلياع ةيئاش ةؤيهنس مم وعود ىلع نقب
 !؟دعوملا لبق مأ ءدعوملا دعب بهذي له : ةديدج ةلكشم هسأر ىلإ تزفقو

 ًافهلتم سيل هنأك ةريهش مامأ ودبيسف ءاليلق دعوملا نع رخأت ول هنإ
 ةريثك ءابعأب لمحم هنأ ءاعدا ىف هرخأت لغتسي نأ عيطتسيو .اهئاقل ىلع
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 بهذ اذإ  ةلاحلا هذه ىف هنكلو ..هديعاومب لالخالا ىلإ هرطضت هلمع ىف

 ةسلاج اهدجي دقو ..اهيلإ مدقتلاب ءىدابلا وه نوكي نأ رطضيسف  ارخأتم
 ..هتريح تامزأ نم ةمزأل ضرعتيو «ددرتيو .كبتريف ءاهتاقيدص ضعب عم
 ىهو .هنع ثحبت ىتلا ىه ..هتدابلا ىه نوكتسف دعوملا لبق بهذ اذإ امأ

 نأ هسفن تقولا ىف عيطتسيو ..ثيدحلاو ماستبالاب هأدبتو هيلإ مدقتت ىتلا

 ,ىجوف هناك اهيلإ هسأر عفتريف ,هدجت نأ ىلإ .هباتك ةءارقب اهنع لغاشتي

 .دعوملا لبق بهذي نأ ررقو
 :الئاق ىدنق ديرف هليمز ىلإ هيسودلاب هدي دمو هدعقم قوف نم زفقو
 ..ادج ركشتم ..ىدنفأ ديرف اي لضفتا -

 مهفي ال هنأك .هاف ارغاف هيلإ رظني وهو هيسودلا ىدنفأ ديرف لوانتو
 ريسفت ىف اوراتحا مهنأك دمحأ ىلإ نورظني ءالمزلا ىقاب تفتلاو ..اًئيش

 .مهيلإ رظني نأ
 ..مكيلع مالسلا -

 ىدانلا بعالم ىف سلجيس ..ةاتف عم هل دعوم لوأ ةطخ ..هتطخ ليصافت
 نع بئاوجلا دعبأ هنإ ..رسيألا بتاجلا راتخيسو ..«الوجوربلا» نم ابيرق

 حتفيو ءقاس قوف اقاس عضيسو ..ىدانلا نم ءزجلا اذه ىف ةرشتتنملا
 ىتح «ليصافتلا قدأ هلايخ ىف ضرعتسي ذخأو ..و ..و ..هيف ًارقيو هباتك

 ىذلا توصلا عونو ..هتماستبا لكشو ..ههجو ىلع اهعضيس ىتلا ريباعتلا

 ..هتطخ ىف ىساسأ رصنع باتكلا نإ ..باتك هعم سيل هنأ ىلإ هبنت

 :الئاق

 ..ىطسأ اي لينلا رصق عراش ىلع عجرا -
 ىدحإ مامأ فوقولاب دمحأ هرمأو :لينلا رصق عراش ىلإ قئاسلا داعو
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 يتبل هنا ملي ريك «رايتحلاب ارك مقهور مل: اءادك ىرتتقا و لزنو تايقكتلا
 .ةءارقلاب رهاظتيل هيلإ ةجاح ىف هنكلو .هتءارق ىلإ ةجاح ىف

 ..ةرايسلا: ىلإ داغو
 ..ةريزجلا ىدان ىلإ لصوو
 .:ةعامسلا خامس لع ةلكنلا ةفرتشلا نلإ سرزملا بابلا نم لقد مو

 لبق ءاقللاب اهأدبيف هدعوم راظتنا ىف كانه ةسلاج ةريهش نوكت نأ فاخ
 ناكملا ىلإ راسو ىدانلا بعالم ءاذحب ةرايسلا نم لزنو ..هأدبت نأ

 ..هسفن لفاغيو ءاهلفاغي هنأك ةسلتخم ةرظن هتعاس ىف رظنو ..قاس ىلع
 .عبرلا الإ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا اهنإ

 ..هيف رظني ذخأو باتكلا حتفو
 ..قئاقد رشع الإ ةرشع ةيناثلا اهنإ ..هتعاس ىلإ ىرخا ةرظن سلتخاو

 .بصتنملا هرهظ حارأو ءىرخألا نع هقاس ضفخ ..هتسلج

 هيلقو ..ةعوضوملا ةطخلا بسح .هسفن نيبو هنيب هررق ىذلا عضولا ذختاو

 ..ةليوط ةرتف ترمو

 ..ةرشع ةيناثلا تزواجت دق ةعاسلا نأ دبال
 ..تأت مل ةريهشو

 نع ترخأت دقل ..قئاقد ثالثو ةرشع ةيناثلااهنإ ..ةعاسلا ىلإ رظنو
 ىلع اظفاحم لظو ..ارخأت اذه ربتعي نأ عيطتسي ال هنإ ,ال ..اهدعوم

 ..هتسلج ىف هذختا ىذلا عضولا

 :قئاقدلا تضمو

 ..قئاقد رشعو ةرشع ةيناثلا

 ْ ..ىتأت نل اهنإ
 نيهتست اهنإ ..هنم رخست تناك دقل ..هباصعأ ىف ةروث ةأجف تعلدناو
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 ىذلا بقرتلاو ,ةفهللاو ,قلقلا اذه لكل داقنا نإ الفغم افيعض ناك دقل ..هب
 ..اهعم هدعوم هسفن ىف هراثأ

 رظني ذخأو هسأر عفرو ..ىرخألا نع هقاس ضفخو ..باتكلا قلغأو

 ءىش . .هسرتفي ءىش نع ثحبي هنأك ةس رش ةطخاس تارظن همامأو هلوح

 .هتسارشو هطخس هيلع بصي
 بل ميس اوفا نكت« دوكإ نط طاق ىهو اهب هانيع تقتلا ةامنو

 دقل ..ليحتسم ..ال ؟قاس ىلع اقاس عضيو .هيف رظني دوعيو باتكلا حتفي

 ماا هيلإ لدقت نأ ىلإ مستيوو اهتيلإ ظني لظي لم .:اهيلإ رظتينوفو ةتار
 ؟هيلاوح تفلتلاب اهنع لغاشتي

 كل لا اعجاز لظو :«ناق تحت ةدسج ىلع قارنت قرعلا |

 :هدي طقتلت ىهو لوقت اهعمسو .ةرئاح ادي اهل دمو ءافقاو زفقف
 !كيلع ترخأتا انأ -
 .. اهدي بحست نأ ليق هدي بحسي وهو لاقو
 ..اذيآ .. الح
 ..اهيتفش نيب ةولحلا اهتماستباو ههجو ىف رظنت تلظو

 ا اهينيع نم هينيع حيري هنأك «هيلاوح تفلتو ..ةقثاو ةرقتسم
 ' :هيناجب دعقم ىلإ

 ..ىلضفتا -

 : تلاق

 ..ىشملا بحت كافراع انأو ..فلوجلا 000000 انأ .. ال -
 :مستبي وهو لاق
 ؟كفرع هيإ ..ىشملا بحأ العف انأ -

 :ةكمض عيصت داكت اهتماستناو تلاق
 نابشلا لك ..نيجاوعلا ىز ..ىدانلا ىف ىشمت موي لك كفوشاب -

 ..زيجاوعلاو تنأ الإ ىشميب دح شيفام ..دعقتب اي روبس بعلتب اي

 :فلوجلا بعلم هاجتا ىف اهبناجب ريسي ىهو دمحأ لاقو
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 ..نوجع انأ ام -

 اهتماستباو تلاقو .ههجو ىف ءىش نع ثحبت اهنأك ةريهش هيلإ ترظنو
 :قيضت

 ..كيلع نياب -
 بيج ىف اهعضي له .هيدي عضي نيأ ءاهبناجب رئاس وهو دمحأ راتحاو

 فلخ هيديو هيعارذ عضي مأ ..هترتس بيج ىف ةدحاو أدي عضي مأ ,هلاورس

 :هسفن ثداحي هتأك ءاهيلإ 'نظني نأ نون لاقو' ..هرهل
 تيسح ىدلاو تامام موي نم ..زوجع ىنإ سساح ىرمع لوط انأ -

 :هدلاو ةافو ىف هيزعت اهنأك تلاق
 ؟ةنس ماك كدنع ناك -

 :هيمدق ىلإ رظني وهو لاق
 + نتاوقلا زيكا تتكو .لوشاتييسحب
 :هنع هفرت اهنأك تلاق

 املو ..شياع ةسل اباب نإ عم ..هزوجع ىنإ تاعاس سحاب نامك انأ -
 ..بعتأ ام ةياغل ىشمأ لضفأو ..هيلجر ىلع ىشماب ةزوجع ىنإ سحأب

 ..ىرمعل ىنات تعجرو ترغص ىنإ سحاب بعتأ ام ةعاسو
 :لاقو ءاهمهفي ال هنأكاهيلإ رظنو
 ! ىازإ -
 : تلاق

 جاهم نالعز قا ةونع رك هثا امإ ءوهملا نككت ىللا لش
 هدو هيلجر بعتاام ةياغل ىشمأ لضفأو ..زياجعلا ىز ىقبأ لعزأ امل انأو
 ..ةريغص ىنات عجرأ لعزلا ىسنأ املو ..ىلعز ىنيسني

 :لاقو ءهينيع ىف ةشهدلا تعفتراو
 ..كنس نم ربكأ مالك ىملكتتب تنأ -
 :تلاقو ءاهلقعب ىهابتت اهنأك تمستباو
 ..ةنس رشاتعست ىدنع انأ ..ةريغص شم انأ -

 : لاق
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 عمسأ امياد ىسفن ناكو ..ىملكتتب ..كتابحاص عم ..عم ةدعاق امياد ىتناو

 :هيلإ رظنت ىهو تلاق

 .هلعزم ىللا هيإ ىرت اي لوقأ ..كدحول ىشام الو ءكدحول دعاق كفوشأ ام
 ..هيمدق ىلإ رظني ةسكنم هسأرو اهبناجب ريسي لظ ..دمحأ دري ملو
 ىهو تلاقو ءالئاستم اهيلإ هسأر عفرو ءاهعم فقوو ..ريسلا نع تفقوو

 :اهينيعب هدمضتو .هبلق ىف احرج ليختت اهنأك هيلإ رظنت
 ..دمحأ اي كلعزم ىللا هيإ -

 :لاقو .ةكبترم ةماستيبا دمحأ مستباو

 ..ىنالعزم هجاح شيفام ..ادبأ .. انأ -

 : تلاق

 !ىل لوقت زياع شم تنأ .. نكمم شم -

 .ةسفن ثداحي هنأك لاقو ,اهبناجي ريسي داعو «ريست تداعو

 شم نامك امنإ :نالعز شم انأ ..ىنالعزم هجاح شيفام نكمي -

 هتتافتلا تلباقو ,ةأجف اهيلإ تفتلاو هسأر عفرو
 ناتكئيلم اهانيعو

 ررق هنأك قفدتم توص ىف درطتساو ..هسفن نم هيلع قفشت اهنأك ,نانحلاب

 دعق هجو ,ةدعاق ىكالخ «ىدانلا نابش نم دحاوىل.. ىعمسأ -

 ؟هيإ ىلمعت ..كفرعي ام ريغ نم ىكاعم

 ..ىشمأو اهيف ةدعاق انأ ىللا ةتحلا هل بيسأو .. هرقتحا -

 : لاق

 ..كفرعي زياع ناك ولو -
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 : تلاق

 ..هفرعأ ةزياع نامك انأ ىنإ دكأتم نوكي مزال -
 :هعرسي لاق
 ..ىازا دكاتيو -

 :ةرئاح ىهو تلاق

 هفرعت هزياع تنبلا تناك اذإ سحي لجارلا ,ملخت ريتك تاجاح هيف -
 ..ال الو

 : لاق

 ىأ نأب هسفن عنقي نكمي قيفص دحاو ىأو ..هعدخيب هساسحإ نكمي -
 ..هفرعت ةزياع تنب

 :هريح ىف ىهو ةريهش تلاقو
 ٠ ..هيإ لوقت كدصق -

 انأ . يقرا ناو هزل تنال ريدك تاجاح هيف نإ لوقا ىت
 ىف تركف . :ىازا كفرغا فراغ شفوي .كفرعأ زياع روهش تالت ىلاقب

 راع لإ وار سعال ةتردقام نكل ءاهيب كفرعأ ةليح نويلم'
 كنإو ..ىنعدخيب ىساسحإ نأ 0 امل ىتنكو «ىنيفرعت
 ريك تاهاح هيف... هب لكشلاب اهلك ىتايحو جرف درهم ىلع ىجرقتتي
 شم ..ىسفن ىف تاجاحو ..تيبلا ىف تاجاح ..اهل لصوأ فراع شم

 شدحام امنإ ؛كفرعأ ىنإ ىلع ىنيتدعاس ىتناو ..ناقهز ..راتحم ..فراع
 .هيلاوح ىللا ايندلا فرعأو ءىسفن فرعأ ىنإ ىلع ىندعاسيب

 ثدحت دقل ..معن ..اريثك ثدحت.هنأ فشتكا هنأك :ةأجف دمحأ تكسو
 ىدحإ نإ . .هسفن عم الإ دحأ عم ثيدحلا اذه لك ثدحتي مل هنإ . .اريثك

 هنإ . .هسفن ىف امب هيلإ ثدحتي.نأ عيطتسي دحأ هل سيل هنأ هلكاشم
 ىلإ الو. .هتاقيقش ىدحإ ىلإ الو. .هيخأ ىلإ الو. .همأ ىلإ ثدحتي ال

 مألا اهيف دجو هنأك . .ةريهش ىلإ الإ ثيدحلا اذه لثم ثدحتي مل. .قيدص

 ىتح ةريهش بنذ امو . .ثيدحلا اذهب أطخأ له ىرت . .ةقيدصلاو تخألاو

 امدنع هتاتف ىتف لك ثداحي امك اهثداحي ال اذامل ..هلك مالكلا اذه اهل لوقي
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 ..ةتكن اهل ىوريو ..تاناوطسألا نعو ..امنيسلا نع ..ةرم ىللوأ اهلباقي

 هسأر اهيلإ عفرو «قفرب هعارذ قوف اهعضت ىهو ةريهش ديب سحأو
 :دهنتت اهنأك تلاقو احيرم ائداه الظ هيلع نايقلت نيتيناح اهينيعب ىقتلاو

 لك ىف كدعاسأاح :ىنفرعت كنإ ىلع كتدعاس ام ىز حيارو انه نم -
 ::تقولد نم ىدتناجو:.:ةجاح

 :مستبت ىهو تدرطتساو

 لوقي شدحام ..ىنفرعت كنإ ىلع كتعجش ىنإ شلوقتام هرم ىنات -

 :ريغتص لفظ هناك اكتزع لاق
 ةكحض اهيتفش نيبو هتعطاقو ..نأ لوقا ىدب ناك انأ ..ىدصق -

 :ةريغص

 ..نيرهش ىل صبت تدعق ام دعب الإ شكتعجشام انأ لاح لك ىلع -
 .لوالا تيدتبا ىللا تنا ىنعي ..ناريح كتفشو .

 : لاق

 ..فسأ انأ .. حيحص هد -

 :كحضت ىهو تلاق

 ..ضعب انعجش نينتالا انحا ..قحلا نزياع تنأ -

 ةبغرب سحأو ..اهعارذ بناجب زتهي هعارذو ..امهريس ىف ارمتساو

 امم رثكأ ةريهشل لوقي نأ عيطتسي نل هنأ سحأو .هعباصأ ىفو هدي

 .اهدي تسمال ول هلوقت نأ هدي عيطتست

 نع هدي دعبأ هنم ةدارإ اليؤ ..امهريس ءانثأ اوفع اهدي هدي تسمالو
 ,ناقرتفتو .ناسمالتت امهادي تداع مث ..اهيلع ضبقي نأ لبق اهدي

 ..ىرخألا ىلع امهادحأ فرعتت نيتمامحك

 ! ..ليقث رطاخ هنهذ ىلإ زفق مث
 ظ ..ىريخ تحدم ..تحدم ركذت
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 اهديب كسمأل نآلا هناكم ناك ول تحدم نإ ؟اهدي تحدم كسمأ له

 .نوكي ال اذامل ..اهلبقو هيلإ اهبذج امبرو ..اهدي ىلع طغضو ..اعطق
 ؟هقالطناو هتأرج هل نوكت ال اذامل ..تحدمك

 نأ ىلإ هدي دميس ..تحدم ةيصخش صمقتي نأ ىف ايدج ركفي أدبو
 نل اهنإ ..دكؤم ..عنامت نل اهنإ ..اهيلع طغضي مث ..اهدي عم سمالتت
 بضغت نل لقألا ىلع ىأ ..عنامت

 داع مث ..امهنيب لصفي ىذلا قيضلا ءاضفلا ىف هدي دمي أديو

 ..ههجو نقتحي كلذ لالخ ىفو ..اهدعبأو ..ةيناث ةرم اهدم مث ..اهبحسو

 . اناقتحا دادزيو

 عمسو فلوجلا بعلم ىف ةبصتنملا ةريبكلا ةرجشلاب امهريس ىف ارمو
 :هل لوقت ةريهش

 !دعقن ىلاعت ..دمحأ اي تبعت انأ -
 :هسيساحأ بطريل هقير علتبي ىهو امستبم اهل لاق
 ..ةزوجع شم كنإ ىفرعت ناشلع -
 :ةكحاض تلاق

 !؟ةزوجع ىنإ تقدص تنا -

 قوف ةكتان روذجلا نم ةعطق ىلع تسلجو :ةرجشلا ىلإ تهجتاو
 مث ..ناتماص امهو .ةريصق ةرتف تضمو ..اهبناجب دمحأ سلجو ءضرألا

 .هراكفأ طغض تحت هنع امغر قلطني همالك نأك دمحأ لاق

 ..نامز نم تحدم ىفرعت تنأ -

 :تلاقو ءلاؤسلاب تئجوف اهنأك ,:ةشهد ىف هيلإ ترظنو

 تفرم ىتبحاص مع نبا ىقبي هلصأ ..ىوق نامز نم شم -

 :تحدمب ىلابي ال ىهو لاقو
 ..هلغش ىف حجان باشو ..يوق ىبحاص هد -

 :هعم هلمحي ىذلا باتكلا ىلع اهدي عضت ىهو تلاقو
 ..ىوق كيف ركشيب نامك وه -
 :اهيلإ رظني ال وهو لاق
 ..و ..جترطش هاعم ثيعل انأ -
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 :هثيدح عوضوم ريغي نأ هوجرت اهنأك هل مستبت ىهو هعطاقت تلاق
 .:هتيلغو قواعد
 :تلاق مث .هفالغ أرقت تذخأو ,هبناج نم باتكلا تطقتلا مث
 يلم سونلا كيمهرم كنا <
 : لاق

 ؟ىتناو .. انايحأ -

 : تلاق

 : لاق

 ؟ىزيلجنا الو ىواسنرف ىرقتب ىتنا -
 : تلاق

 : لاق

 ؟صصق ىرقتب -
 : تلاق
 ::نينف5ج

 :لوقي داع مث ؛اليلق دمحأ تمصو . .باتكلا تاحفص ىف بلقت تذخأو

 ..تقولد ةياغل هيل شزوجتا ام تحدم ..هل شهدنم ىللا انأ -

 :مستبت نأ نود تلاقو باتكلا نع اهسأر تعفرو
 ..ىوق تحدمب متهم كنأ رهظي -

 :هتاملك رفزي هنأك لاق

 .كمهي هنأ ركاف انأ

 :اضيرم ىساوت 0 صبا يقوشلا#

 دك ا و دا تا

 0 ا

 :ءوده ىف تلاق

 نع ريتك نيفراع شم امنإ ..تحدم نع ريتك نيفراع نينتالا اذحا -
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 :لاقو ءامهلوح هيعارذ فلو ءهردص ىلإ هيتبكر دمحأ مضو

 :ةكحاض تلاق

 نانو ةفش وكف اوت هل عل عد يوشع ويس كوم

 تالت ىدنعو ..ةدايعلا ىف دعقيبام رتكأ ةبزعلا ىف دعقيبو ..روتكد لغتشيب
 ..ادج هذيذل امامو ..ىنم رغصأ قيقش خأو ..ةينات مأ نم رابك تاوخأ

 ةنسلا ةسردم تلطيو ..ناكسسنرفلا ىفو ءجدلوك ناكيرمالا ىف تملعتاو
 .ةدك ةيافكو ..و ..ليصفت مّلعتيو ..ىد

 :دمحأ لاقو

 ..كسفن نع شينتملكام ىنعي -

 : تلاق

 ..كسفنب اهفرعت تنا مزال ..اهنع كملكاح شم -

 : لاق

 1 : تلاق

 فرعأ ىنإ ىلع ىندعاست تناو ..كسفن فرعت كنإ ىلع كدعاساج -

 ىسفن
 :امستبم لاق
 ..انقفتا -

 :حرم ىف تلاقو .هباتك هتلوانو «ةفقاو ةريهش تزفقو
 ..ادفلا ىلع تيبلا ىف ىنيتتسم مهنامز ..ىوق ترخأت/ انأ ..انيب اللاي -
 ..اهردص سمالي داكي هردص ..ادج اهنم بيرق وهو ءدمحأ فقوو

 ىفو ..ةرئاح ةماستبا اهيتفش نيبو ..بقرت هاسك دقو اههجو هيلإ تعفرو
 رظتنت اهنأ سحي هنإ ..ةسمل ..ةملك ..ائيش هنم رظتنت اهنأك ةرظن اهينيع
 ؤرجي ال ..ؤرجي ال ..هب ىتأي ءىش ىف رفكي نأ عيطتسي ال هنكلو ..ائيش هنم
 ..ةملك لوقي نأ ىلع ىتح

 امهب رمو ..اهبناجب راسو ءتراسو ترادتسا مث ..تسئي اهنأك تدهنتو
 :حاضو ءديغب نم هديب حولو :ئداتلا ءاضغا نم باش
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 ءباشلا امهنم برتقا مث ..هل حولت اهدي تعفرو ,ةريهش تمستبياو

503 
 ..فيرس -

 .. دمحأ -

 :دمحأل هدي دمي وهو قالطناو ةطاسب ىف فيرش لاقو
 .. دمحأ اي كيزإ -

 لاقو «هروز ىف تفقو تاملكلا نكلو ,هتطاسب ىف هدلقي نأ دمحأ لواحو
 :شعترم توص ىف

 ..كيزا -

 :ةريهش ابطاخم فيرش لاقو
 ..هدراهنلا امنيس ىحورتاح شم -
 :ةريهش تلاقو

 ..ايوخأ لأسا .. شفرعأ ام ةسل -

 1 :فيرش لاقو

 ..نوفيلتلا ىف هلاسأ ىقباح -

 وأ :ثيدحلا ىف كزتشي نأ هقح نم له ىردي ال ..تماص فقاو دمحاو
 وهو ةريهش بناجب دمحأ راسو ..دعتباو ءفيرش اهايحو ..اتماص لظي
 ..ةسيساعلا عم ارئاكب لوقب اذام:ارئاج :هتميص ىف: لازي آل

 :هنئمطت اهنأك ةريهش تلاقو
 ..ايوخأ بحاص هدد

 هوسكي اههجو داعو ..هحفاصت تفقوو ,ىدانلا ةفرش ىلإ الصوو

 ددحي نأ رظتنت تناكامبر .ائيش هنم رظتنت اهنأك ةرظن اهينيع ىفو «بقرتلا
 لعفي مل هنكلو ؟نيأو ةيناث ةرم اهاريس ىتم اهلأسي نأ ..رخأ ادعوم اهعم
 لوقت نأ اهنم رظتني رخآلا وهو ,مكبأك فقوو ..ةيخترم ديب اهحفاص ..ائيش
 ..انيش
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 ىرت اهنإ ..ضيرعلا هردصو .ةليوطلا هتماقو ءداجلا ههجو ىرت نأب

 تدع افاح كو 000 ىنإ ا

 : مستبي ىهو لاقو
 .:ىسناح شم -

 تايزرلا ابدت اكسو .هنع تدعتباو هتكرت مث ءهدي نم اهدي, تبحسو

 هيلإ ّلّيخ . .هنيعب اهعبتي نأ لواحي مل . .اهءارو رظني نأ لواحي ملو . .ىدانلا

 .هرس نوري ..هبح نوريو .هيلإ نورظني ىدانلا ءاضعأ لك نأ

 ضعب قوف اهضعب ةفتلم هراكفأو .هلزنم ىلإ ادئاع ةرجأ ةرايس بكرو

 فيرش ةروص همامأ تزفقو ..اهفرطب كسمي نأ عيطتسيال ,طيخلا ةركك

 هيلإ ءىسي ام كانه سيل نأب هسفن عنقي نأ لواحو .. ةريهش ثداحي وهو

 نأب العف عنتقم هلقع نإ لب . .ةريهش ثداح دق فيرش ناك اذإ هحرجي وأ

 ريغ ءىش . .هلخاد ىف ائيش كانه نكلو ..ةريهش ثداحي نأ فيرش قح نم

 لك ءهدج دجو هدجو .؛هلاخو هابأ نأك سحي هنإ ..عنتقي نأ ديري ال ,هلقع

 ىف هقحب فيرشل اوفرتعي نأ نوضفريو :هردص ىف اويصتتنا دق ءالؤه

 .فيرش ةثداحم ىف اهقحب هتبيبحل فرتعي نأ نوضفريو .هتبيبح ةثداحم
 هقيدص هيفو ءفيرش هيف ماحز ..ريبك ماحز ىلع لبقم هنأب سحأو

 سيساحأ ..هراكفأو هسيساحأ نم ماحزو ..ىدانلا ءاضعأ لك هيفو «تحدم

 ..ماحتزلا اذه فاخو .: ىرخالا اهكم لك مديت راكفاو :نضعبلا اهضعب نكقانب

 .ةاحجلا
© © © 

 ؛ىجراخلا ىهبلا ىف ىليل هتخأب ىقتلاو همأ ةفرغ ىلإ هجتاو ءهتيب لخدو

 : اهيلإ رظني نأ نود باضتقا ىف اهييحي لاقف

 ..ىليل اي كيزا -

 ال اهنأك اهيفتك زهت ىهو تلاقو .هموجول ةشهد ىف ىليل هيلإ ترظنو
 : هب اهسفن لغشت نأ ديرت
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 .فففأ اذن كامل و ذا ت
 ةعشأو .زرطت .ةذفانلا راوجب اهتداعك ةسلاج ىهو .همأ ىلإ لخدو

 قفري هتدشو هدين همأ تكسمأو ..اهدي ليقي .ىنهتاو ءاهيلع بكسنت سمشلا
 ::ةفز يف تلاقو اهنمبيرقلا ءونوليشلا» ىلظ ساجيل

 ..ةجاح ىف كيأر دخآ ةزياع ..دمحأ اي دعقأ
 تاذلاب تقولا اذه اهرايتخال همأ مولي هنأك ءرفزي وهو دمحأ سلجو

 .هيأر ذخأل

 ىف لدتعت ىهو تلاقو ءاهدي نم اهزرطت ىتلا شامقلا ةعطق مألا تقلأو

 : ليوط ثيدح ىلع ةلبقم اهنأك اهتسلج
 ةيلاملا لئاسملا ىف مهفيب هيب مالسلا دبع نأ فراع تنأ هأب -

 هدنع ناك نينس رشع ةدم نمو ..تادنسو مهسأ تقولد هتورث لكو.سيوك

 نم بسك هنأ روصت ..مهسأ هلك نمثلاب ىرتشاو اهعاب نادف نيتيم ةبزع
 .تارم رشع ةبزعلا نم بسكيب ناك ام دق مهسألا

 ىف لاق مث مالسلا دبع مسا عمسي وهو ءازازتمشا هيتفش دمحأ ىولو

 : دورب
 :ةجاح ةثع نقفرعأ اه انآ ناو -
 : همولت اهنأك مألا تلاقو

 كلاخ هد ..هيلع ملكتيب وهو كلاخ شتعمسام تنإ ..شفرعت ام ىازا -

 كلاخ فراع ثنأو ..تادنسلاو مهسألا ىق مهفي دحاو نسحأ هنإ هيلع لوقيب
 ..هيديا ىف ةموكحلا عاتب ةيلاملا لغش لك

 .هيتفش نيب لازي ال زازئمشالاو ..دري ملو دمحأ تكسو

 : لوقت مألا تدرطتساو
 ..ةرامعلا راجيإ نم هيب مالسلا دبعل ىكتشاب امياد تنك انأ هأب ..مهملا -

 ىز راجيالا هسلو ءايندلا ىف تيلغ ةجاح لك ميدق راجيا هنإ فراع تنأ
 ىرتشاو ةرامعلا عيبأ ىنإ مالسلا دبع ىنحصن موي ماك ةدم نمو ..وهام

 سفن ىرتشيو ..هسفنب ىل اهيزتشي هنأب ىندعوو ..تادنسو مهسا اهنمتب
 .:كيأر ةّياق:..ةسقنل اهيرتشيب ىللا:تاذتسلاو مهسالا

 : شامخ لي لاق ملا فرس اهزف فدحكي نأ لواحي هتاكاهمل هجو ىف قمحأ رظنو
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 ١ ىمهفت كرضتحاالو .:تادتسلاو مهسألا ىف شمهتفا انم انآ ةللاو -

 :ةاجنلا ةرخص نع ملكتت اهنأك مألا تلاق

 ..عيبيو ىرتشياح ىللا وه مالسلا دبع وه ام -
 :دمحأ لاقو

 ::نميشأ ةرامعلا لاجلك ىلفاد
 :مألا تلاقو

 وىتنا ..لوط ىلع ةدك نيشياع لضفن اننا دمحأ اي كبجاع ىنعي -

 ..نيسيوك نيشرق اندنع ىقبي نامك مزالو ..ديزتب مكفيراصمو اوربكتب
 نسحأ ةرامع ىنبنو ,مهسألا نم بسكن ةيوش دعبو «ىد ةرامعلا عيبن نكمي
 :.ديدج راجياب اهرجأنو ءاهنم

 ءاهمالك سيل ,مالكلا اذه نأ هيلإ ليخو ,همأ هجو ىف رظني دمحأ داعو

 :روتف ىف لاقو
 ؟هيا هيأر ىلاخو -
 : تلاق

 دخآ مزال تلق انأ امنإ ..ىوق مالسلا دبع بحاص كلاخ فراع تنإ -
 :.تزع ايوخأ عار دحأ ام لبق تكا كبأز

 :برهي هنأك افقاو موقي وهو :دمحأ لاقو

 :ةيوش نكفأ ىنييساتيط -

 ..رشانتاب
 : دمحأ لاقو

 مزالو ,ةرامعلا الإ شيكدنعام كترضح ..ةريبك ةفزاجم ىد امام اي -

 ..لأسنو ءسيوك ركفن
 :دهنتت ىهو مألا تلاقو
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 .:كلهم ىلع ركف ..ىبيبح اي بيظ-
 :هءارو همأ تلاقو ,هتفرغ ىلإ اهجتف جرخو

 ..دمحلا اي نفاج انغلا ح
 : دمحأ لاقو

 :ةفكاجلا عك؟ نسي ب سقيامع -
 ةلكيشم .:نرشلا ةلكذلم ::ةديفجلا تلكم ىف. كفي ىفو :هتقرك لففو

 ..ةلئاعلا ةايح اهب قلعتت
 ؟ةرامعلا همأ عيبت له

 نلف ريكفتلا لاطأ امهن هنأ ملعي هنكلو ..لاسي نأو ءركفي نأ اهدعو دقل
 الإ هل سيل ..هلأسي نأ عيطتسي دجأ هل سيل هنأ ملعيو ..ىأر ىلإ لصي
 هنإ ..هب قثي الو مالسلا دبع بحي ال وهو «مالسلادبع قيدص هلاخو ,هلاخ

 .ةزيهش ال[ هل نسيل ..هيحو
 ؟همأ ةرامع عيب ىف ةريهش لأسي له

 .هسفن خم [رشاسمنقتياو
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 هةيشع ةناحلا ةعابشلا ىف تيلا ني انلا تحوتشي
 .ةيقيسوملا اهتتون اهدي ىفو ءاحابص

 ىف ةتباث اهتارظن ..اطاشن رثكأو ,ةأرج رثكأ ىدبت اهنإ
 نم لك هجو ىف اهبشنتو ؛مهلك سانلا اهب ىدحتت اهينيع األ

 تفرع دق اهنأك ةيوق ةعيرس اهتاوطخو ..ىحتفل اهبح ىلع اهمولي نأ لواحي

 قوف حجرأتت ةيبهذلا اهتريفضو ..بح ةلبق اياقب اهنأك ,نانتمطا ىف اهيتفش
 .اهيتنجو قوف تهب دق درولا نولو ءالوحن رثكأ اضيأ ودبت اهنكلو ..اهرهظ
 لكأي اًئيش اهلخاد ىف نأك ..اهءامد اصتما دق اهطاشنو اهتأرج نأك

 .اهمحل نمو اهباصعأ نم لكآي ..اهنم
 عطق ىلع ةعيرس تارظن تقلأو ..اشاب ناميلس عراش ىف تراسو

 ةرامعلا ىلإ تهجتا مث اهب ترم ىتلا لاحملا ذفاون ىف ةضورعملا ثاثألا

 ءاهسأر هل تزهو ..هتداعك ءادعوم اهعم ددحي نأ لواحيو اهثداحيل اهيلع
 نود ةساردلا تارجح نيب لصفي ىذلا رمملا ىف تراس ..هب هبأت نأ نود

 ىلع ترقنو ..ةقلغملا باوبألا فلخ نم ةثعبنملا ماغنألا ىلإ الاب ىقلت نأ
 ةحرم ىدبت نأ لواحت ىهو تلاقو ؛هتحتف مث ؛:ةفيفخ ةرقن ثلاثلا بابلا
 : ةرشبتسم

 .ريسفورب روجنوب -
 ةمهم ىلع لبقم هنأك دهنت مث ؛هطب ىف اهيلإ هسأر زوجعلا ذاتسألا عفرو
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 | اهليمزب ةيجراخلا ةلاصلا ىف تقتلاو ..تدعصو ..دهعملا اهيف عقي ىتلا
 ١ لبقي مل ..هسأر نم ةزهب ديعب نم اهايحو .هطبإ تحت هنامك لمحي ىفطصم



 ويرلا ضرم اهقزمي هسافقنأو ءاهنم برتقاو ,.هدعقم ىلع نم ماقو ,.ةقاش

 اهل ظفتحي نأ لواحي وهو لاقو ءاهفتك ىلع هدي عضوو ..هيناعي ىذلا

 :هوينك ةءاستياب
 .ةدراهنلا كيزا ..ىليل روجنوب -

 نا نم: اهتمي هناك اهفتك قوق هدي اعضاو ل ذاعسألا نعلو :سردلا
 :ةقزمملا هسافنأب مطترت هتاملكو ضيفخ توص ىف لاقو . .ىنايبلا نم برتقت

 ىكاعم رضحا ردقأاح شم ةدراهنلا نابعت انآ ::ىليل ايدكتسلا اا
 سردلا

 نأ عيطتست ال اهنأك هيلإ رظنت ىهو ءرعذ ىف ىليل انيع تعستاو |
 ىلإ هينيع عفري نأ عيطتسي ال وهو الئاق ذاتسألا درطتساو ..هقدصت

 :اههجو
 .ىكسورام مادم عم ةدراهنلا سردلا ىدخ -

 نست اعاكا» .سردلا ل را امنإ . ابعت قطف تتأ <

 .ةحاح لك ةفراع ..ةفراع انأ ..نامز ىز

 : ىرخأ ةرم دهنتي ىهو ذاتسألا.لاقو
 ةقراش نك | ز» ايديبقتا نسزقر كر الن ةديملكي دقه ضردقا اهانإ فتم -
 ..ىفتسوملا حور ىداب انا:امنإ :.دهعملا ةذئاسسأ نساجتخا نم سورفلا أ
 مزال اهي نمحي ناشلكز:: ئقيسوبلاب نوعي ديمظلا ىتلخأ لزاحام انآ

 .ذاتسألا تكسو

 اهذاتساو ةقبكلا ىجتق اهل رجاتسا دنم...غيباسا ةعبرا تنمو .اهذاتسا

 هب ججحتت رذع ىوس ىقيسوملا دعت مل ..اهبلق ىف ناكم ىقيسوملل دعي ملو
 ىف الإ يقيسوملا قوذتت دعت علو .ىستف ةاقالعؤ جورخلا اهتلئاع مامأ
 دقو: ىنايبلا نلعب اهعيب قوتي اهيناخي سلاخ سمو قديدجلا ةحشلا

 ع

 ا" انا 8 ١ ج سمشلا ءىفطت ال "



 سردلا دعوم نع ترخأتو ..ةقشلا ىلإ بهذتل ءدهعملا نع تارم ةدع تبيغت

 ..ناردجلا ىلع اهقلعتس ىتلا روصلا ىفو ..رئاتسلا نول ىفو ..اهيقتنت

 ىتلا ريماسملا تاقد ىه .ونايبلا قوف اهعباصأ تارقن نأ اهيلإ ليخي ناكو
 نأ ىردت نكت ملو ..ناردجلا قوف روصلاو ءذفاونلا قوف رئاتسلا اهب قلعت
 .ىقيسوم نوكت نأ نكمي ءاهبح تيب ىف رامسم قوف شوكاشلا تابرض

 اههبنب وهو اهذاتسأ تاخرص ىلع ,مالحالا هذه لك نم قيفت تناكو

 .. اهعباصأ تحت نم ناثعبني نيذللا فافجلاو ةدوربلا ىلإو ءاهئاطخأ ىلإ

 ..اهتدارإ لكب لواحت ..ىقيسوملا ىف اهلقعو اهساسحا عمجت نأ لواحتف

 .اهبح مالحأ ىف صوغي نأ ثبلي ال اهلقعو تشي نأ ثبلي ال اهساسحا نكلو

 ةزاتمم دعت مل اهنأ نوملعي مهلك دهعملا ةبلط ناك اميرو ..ةزاتمم ةبلاط دعت

 ..ىقيسوم اهلك مهتايح نإ ..ضعبلا مهضعب تاوطخ نوعبتتي مهنإ ..مهيلع
 فزع ىلع اوتنصت اميرو ..مهتايح جراخ طخي ىقيسوملا جراخ طخي نمو

 ىلإ اهعباصأ دمت اهنأك فزعت اهنأ اوظحالو ءسردلا ءانثا ىنايبلا ىلع ىليل

 ءاماغنأ تسيل اهؤامس ايند ..مهايند ريغ ىرخأ ايند نم ..ديعب نم ونايبلا

 ىف مهعم كرتشت دعت مل اهنأ اوظحال اميرو ..اماغنأ تسيل اهضرأو

 ىرجتل ء.اهسورد نم ءاهتنالا لجعتت اهنإ ءىهتنت ال ىتلا ةينفلا مهتاشقانم

 اوأديو ..مهنم دعت مل ..ةزاتمم ةبلاط دعت مل اهنإ اوملعف ..ةقشلا ىلإ

 .ءافشلا اهل نونمتي مهنآك ءاهل ىثرت مهنويعو ..مهنع ةبيرغ اهنأك اهنولماعي
 : اهينفج تحت اهعومد سبحت ىهو ىليل تلاقو
 ! ةعفان شتقبام انأ ىنعي ..سردلا ىنيدت ىوان شم ىنعي -

 : اهعم ىكبي نأب مهي هنأك ناتسألا لاقو

 .نكيف ريدك لما يدع

 .ةيسرم -
 ! ةنجلا نم ةدورطم اهتأك ..ةفرغلا نم تجرخو ءاهرهظ ترادأو
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 ةحنرتم تاوطخ ىف تراس ..ىكسورام مادم نع ثحبت نأ لواحت ملو
 باوبألا فلخ نم ثعبنت ناحلألاو :تارجحلا نيب لصفي ىذلا رمملا زاتجت
 ..اهنم رخست ةتماش ةديبرع تاكحض اهنأك اهينذأ ألمتو ةقلغملا

 عارذ ىلع ةدنتسم ةلخاد ؛ةشئاع ءايمعلا اهتليمزب ,بابلا دنع تمدطصاو
 .اهدوقت ىتلا ةأرملا

 :ةدراب ةعيرس ةجهل ىف ءاهريس نع فقوتت نأ نود ىليل تلاقو
 .ةشيع اي روجنوب -
 ردصم ىلإ اهدي تدم ةشئاع نكلو ءاهريس ىف رمتست نأ تلواحو

 : فوهلم توص ىف تلاق مث ءاهفقوتل ,اهيفتك تسملو ءتوصلا

 ؟:ةيأ لتتعتي ..ىليلاي كلام.-
 ؟ءايمع ىهو اهلاحب تفرع فيك ..ةشهد ىف اهتليمز ىلإ ىليل ترظنو

 امم رثكأ ءادوسلا اهتراظن فلخ نم ىرت نأ عيطتست ةشئاع نأ اهيلإ َلّيْخو
 ..اهلقناو يرق“ ..دحلا اقارب لامك اهارث'انيثآ اييلإ لش -.ةوربصمعلا ىرم
 : كابترا ىف تلاقو

 ! كنذا نع ..ةلجعتسم سب ..ةجاح الو -

 ألمت لازت ال ةبخاصلا ناحلألاو ..ملسلا تلزنو :ةشئاع مامأ نم تتلفو
 عيطتسق ال اذامل : اهسفن لئاست نينطلا طسوو ..اهينذأ ىف نطتو اهسار
 ىحتف نيب عمجت نأ تلواح ..اريثك تلواح دقل ..اهنفو اهبح نيب عمجت نأ

 ..رخآ بح همحازي نأ لبقي ال رويغ بيبح نفلا لعلو ..ىقيسوملا ةساردو
 ناك اهل هبح نإ لب ؟هنف نيبو. اهنيب عمجي نأ ىحتف عيطتسي اذامل ..نكلو
 ..اريبعت رثكأو ةيساسح رثكأ حبصأ ..عمل ..اهبحب هنف عفتراف هنفل ادوقو
 ؟اهنفل اعفاد اضيأ ىه اهبح نكي مل اذاملف

 ..ملعت اهنإ
 ..اهنف بحت امم رثكأ ىحتف بحت اهنإ
 .اهبحي امم رثكأ هنف بحي ىحتفو

 دقف ىه امأ ؛هنف ليبس ىف اهب ىحضيسف ؛ةيحضتلا ىلإ رطضي موي
 دقل ..حضت مل اهنأ ال ..ىحتف ليبس ىف ..اهبح ليبس ىف اهنفب تحض
 .اهنع امغر ءاهنف اهبح بلغ
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 ١ باوبلا اهل ماقو ..ةرامعلا ىلإ تلخدو :نويلبماش عراش ىف تفرحناو

 اهل ىرتشيل ارارم هيلإ تجاتحاو .ةقشلا فيظنت ىف اهدعاسي نأ ىلع هعم
 .اهيلإ ةجاح ىف تناك ىتلا مزاوللا ضعب

 تحبصا دقل ..اهبلق قفخي نأ نود ءسداسلا رودلا ىلإ تدعصو

 .اهبح تيب ىلإ قيرطلا باهت ال
 ىحتف نحل لترت ىنايبلا قوف اماغنأ تعمسو .دعصملا نم تجرخو

 ,ضرألا ىلع ىحتف عباصأ عقو فرعت اهنإ ..«ىتيب» هامسأ ىذلا ,ديدجلا

 .اهيتفش نيب هسافنأ عقو فرعت امك

 .اهدي شعترت نأ نود بابلا لفق ىف حاتفملا تعضوو

 اهيلع دزي مل ةقشلا نإ ..ةقشلا ىف ةعرسب اهينيع ترادأو ءتلخدو

 ىتلا اهينج نيثالثلاب امهءارش تعاطتسا ام لك امه :نيدعقم ىوس

 .:اهيطعي نا هلاست علو خا اهليم انهطَعَي عل اهموي نمو...ىحتفااهل اهاطغا
 نم اهلل تناك ةريغم ةموزعو ::اهنهيرم اهتنحا يوخا رئاجس حمو

 ,اهتلوفطب ظفتحت ءانه ..ةقشلا هذه ىف الإ صاخ ءىش اهل دعي مل اهنأك

 .اهبابشو ءاهابصو
 دقو ءاهيلإ تفتلي نأ نود ءفزعي ونايبلا ىلإ سلاج ىهو ىحتف لاقو

 : حتفي بابلا توص عمس
 ! ىعمسا .نحللا تصلخ انأ ..ىليل -

 ا كو .هبح ىف كشت اهنأك هيلإ رظنت ىهو هنم تبرتقاو

 .فزعلا ىف ارمتسم لازي ال وهو .هيلع
 .هدخ ىلع هتلبقو

 :فزعلا ىف ارمتسم ..اهلبقي ملو
 المي ىذلا نينطلا الإ عمست نكت مل ..نحللا ىلإ عمت ست نكت ملو

 .هبح ىف كشت اهنأك هيلإ رظنت تلظو ..اهسأر
 : تفاخ توص ىف تلاق مث

 .ىحتف -
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 + فعل لل مم انطو قنارتلا رس لل قط د اهتزتس كلو

 .ىحتف -

 تدرطتساو ..لوؤاستو ةشهد نيتعساولا هينيع ىفو ىحتف اهيلإ تفتلاو

 : تفاخ توص ىف

 .ىنسوب -

 !؟ هيأ -

 .تقولد ىنسوب ..ىنسوب --

 قصتلم هردصو ءاهتلابق فقوو ماقو ..ىنايبلا قوف نم هعباصأ عفرو
 ىلإ اهمض مث ءاههجو قوف هينيع نم بكسني ءىداه عاعشو ءاهردصب
 : اهدخب هدخ حسمي ىهو نانح ىف لاقو ءقفر ىف هردص

 ..ىليل اي كلام -
 نك هيحتاةيرق اهنإ 1اتاتحي ةيركالو وكت نأ ديزتاال اهنإ: كرت متو

 .اهدخب هدخ حسمي نأب ىفتكت نلو .بح نم هيف ام فنعأ ..هبح
 اهني لازدأل اهرددصو ينبع ىف ترلعو مدح نع اهدكب هدقنأو

 امهب تنضتحاو نيتريغصلا اهيدي تعفرو ..اهرصخ لوح هاعارذو ؛.هردصب

 هنم ذفنت ناكم نع ثحبت اهنأك هيف قلحبت تلظو ..دخ ىلع دي لك ..ههجو
 .هيتفش قوف اهيتفش ىف ام لك ..هيتفش قوف اهيتفش ثقلا مث ..هبلق ىلإ

 .ءىجوفو
 .ملستساو

 .اهيتفش نيب هاتفشو
 .قهزت داكت هسافنأو

 .ىليل الو . و .ةيعيبط ةلبق نكت مل

 نيتللا هيعارذ نم صلختتت ىهو .هنع تدعتباو ..هيتفش نع تفكو

 .ءاكبلاب تشهجأو ءدعقملا قوف اهسفنب تقلأ مث ءاهرصخب ناطيحت
 : اهعم ىكبي هنأك لاقو ءهديب اوشا ناخب كاد
 .ىتبيبح اي ىل ىلوق .ىليلاي هيا لصح -
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 : اهجيشن نيب تلاقو
 .لهاتسا شتقبام ..ةعفان شتقبام ..صالخ ..ىندرط ذاتسالا -
 : اهب اهيساوي ةريغص ةماستبا مستبي ىهو لاق

 .ىنات سردلا

 : ىكبت لازت ال ىهو تلاق
 .ىنات ىنايب بعلاح نكمم شم ..صالخ ..ةعفان شتقبام انا -

 اههجو عفرو هدي دمو .هيتبكر ىلع اسلاج ضرألا ىلع هسفن طقسأو
 برشي أدب مث ..اهيتنجو قوف ىرجي ىذلا عومدلا رهن ىلإ رظني ذخأو .هيلإ
 مث ..هلك هبرش ..رخآ رهن اهينيع نم ضافو ..هلك رهنلا برش ..هيتفشب هنم
 : اهينيع لكب هيلإ رظنت ىهو تلاقو هيتفش نع اههجو تدعباأ

 ؟ ىقيسوملا الو رتكأ ىنبحتب تنأ ..ىحتف -

 : ءاهلب ةكحض كحضي وهو

 ؟ تقولد هد لاؤسلاب كركف ىللا هيا -
 : هينيع ىف رظنت لازت ال ىهو ةدح ىف تلاق

 .ىنيواج -
 : لاق

 .هد لاؤسلا ىسفن تلأسام ىرمع انأ ..فراع شم هللاو -

 : تلاق

 ! بواج ..كتلأس ىنيدأ -

 : مئان ىهو

 .:نيفئاتم اهمشا نأ ةفرعأ ام لدقو «دلوتا اج ليك ىتقلخ: ىف ةدوموم تناك
 لبق اهتفرعو ..اهفرعأ ام لبق ىسفن ىف ةدوجوم تناك هضرب ىقيسوملاو
 .ملكتا فرعأ ام
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 ! اهلاؤس نم برهي ال ىتح باوبألا هيلع قلغت اهنأك تلاق
 ..نيم راتخت ..نفلا نيبو ىنيب ..اننيب راتخت كنا تيرطضا ىل ىنعي -

 !؟ نيمب ىحضت

 : لوسكلا هتوصب ملكتي لازي ال وهو لاق
 نفلا ..ةيحضتلل لباق ريغ نفلا ..نفلاب ةيحضت اهمسا ةجاح شيفام -

 شياع ..هاعم شياع هنف لضفي شياع نانفلا ام لوطو ..نانفلا سفن وه

 ..ونايب شبعلامو شنحلا ام ..ىلغشب ىحضأ ىنا كدصق نكمي ..هاوج

 زياع تنكو ؛ةعماجلا ىف بلاط تنك ام مايأ ..ريتك لصحتب ةيحضت ىدو
 ,حاتفملاب ىنايبلا تلفق ..نيحلتلاو ونايبلاب تيحض ناحتمالا ىف حجنا
 دعب ..ىذفب تيحض ىنإ ةدك ىنعم شم امنإ ..ىمأل حاتفملا تيدأو

 ىز نفلا ..ىنايبلا تحتف ىنإ اهتلمع ةجاح لوأ تناك لوط ىلع ناحتمالا
 ةدك دعب امنإ ,نيتقيقدو .ةقيقد هسفن متكي ردقي دحاولا ..ىسافنأ

 دعب امنإ ..ةنس نكميو :نيرهشو رهش ىنف متكأ ردقأ نامكو ..شردقي ام
 .تومأو قنختا ةدك

 نكت مل ةديدج اقافآ اهل حتف هقطنم نأك :نيتعستم نينيعب هيلإ ترظنو
 .اهارت

 : اهيلع فاخي هنأك امهقلق دتشا نينيعب اههجاوي وهو الئاق درطتساو
 ناشلع كنفب ىتيحض كنإ ىقدصت ىعوأ ..ىليل اي نامك ىتناو -

 ىز ةبسل كنف امنإ ..كسورد نع تلغشنا كنإ لصح ىللا لك ..ىرطاخ

 تأدب مث ..ةتماص ..اهرخآ ىلع نيتحوتفملا اهينيعب هيلإ رظنت تلظو

 . اهعباصأ ىف قفدتت ةديدج ءامد سبحت اهنأك .اهيلع طغضت تذخأو ؛ءضعب

 حيتافم ىلإ رظنت تذخأو «ىنايبلا ىلإ تهجتاو ..ةفقاو تماق ةأجف مث

 مامأ تسلج مث ..ىدحتلا نم عون اهينيع ىفو ءءادوسلاو ءاضيبلا ماغنألا

 ءاهتوق لكب اهيلع تطغضو .حيتافملا قوف ةرشعلا اهعباصأ تدرفو ونايبلا
 .ءاوهلا ىف اهتكرحو اهعباصأ تعفر مث .برحلا ةخرص هنأك توص ردصف
 .رازومل انحل فزعت تأديو ونايبلا قوف اهتعضوو تداع مث
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 ..اسلس ..اهعباصأ تحت نم نحللا قاسناو ..فزعلا ىف اسرد هنقلت اهنأك

 ..اهعباصأب اهعنصت ةايح

 .اروهبم اهيلإ رظني ضرألا ىلع سلاج ىحتفو
 .لامجلا اذه لكب فزعت ادبأ اهعمسي مل هنإ
 .نفلا اذه لكب لبق نم اهيف سحي مل
 ةعطق لك نأك جدهتت اهسافنأو هيلإ ترظنو ..فزعلا نم ىليل تهتناو

 تنأمطا اهنأك ةريبك ةماستبا اهيتفش نيبو ..اهعباصأ عم زفقت تناك اهنم

 اهينيع ىفو ..اهدرط ىذلا اهذاتسا ىلع ترصتتنا اهنأكو ..اهنف ىلع

 لقي ملو ءقفصي مل هنكلو ..اًئيش لوقي نأ دارأ ..اهل قفصي نأ دارأو

 دم مث ..نفلا ةهلآ اهيف ىري هنأك ,نيتروهبملا هينيعب اهيلإ رظني لظ ..ائيش
 ..ضرألا ىلع اهيمدق تحت اسلاج لازي ال وهو ..تمص ىف اهيلإ هدب

 اهدش مث ..ةريبكلا اهتماستبا مستبت لازت ال ىهو هدي ىف اهدي تعضوو

 : لالد ىف حيصت ىهو هناضحا نيب تطقسف .هيلإ

 : .ىحتف -

 : هردص ىلإ اهطغضي ىهو لاقو
 ! نفلاب ىحضت شيردقت ام كنإ ىتفرع -
 : ةلبق لك نيبو .ههجو ءاحنأ قوف اهب تفاط ةددعتم ةريثك تالبق ..هتلبقو

 ..هرهظ قوف ضرألا ىتلع ىقلتسا ىتح هتعفد مث ..ةحرم ةكحض ةلبقو

 امهو ..هدسج نع ديعب اهدسجو ..ههجو قوف اههجوو ..هقوف تطقسو
 .ناكحبضي نآلاؤي ال

 .امهئاقلل رخآ اناكم ناددحي امهنأك اهاتفش تبرتقاو ..هاتفش تيرتقاو

 ةلبقلا هذه ..ةلبق ىف اعاضو ..اهاتفش تبرتقاو ..هاتفش تبرتقاو
 | اهافرع ىتلا ةلبقلا هذه ..دودح البو ءفوخ الب ةلبق ..ةقلطنملا ؛ةررحتملا

 ..اهذاتسا ىدحتت اهنأك ..اهاوق لكب ..اهساسحا لكب فزعت تناك ؤ | ١ 00

| 
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 هناك :ءاهركسا نف ءايتنيغ تضمعاو : ةعازج نلع اهسناو تقلا مث
 نم اهيلع قفشي هنأك اهيلإ رظني ىهو ..ديزم ىلإ ةجاح ىف دعت ملو توترا

 ىف ةقلعملا ةريغصلا اهتعاس ىف ترظنو ,ةأجف اهينيع تحتفو

 : تحاصو ,اهمصعم

 .ةدحاو تقب ةعاسلا ..ةأي-

 : هل رذتعت اهنأك .اهيتفش نيب ةيناح ةماستباو

 .اهينيع ىلع طلسم نيتقلقلا هينيع قيربو اهيلإ رظني لظ ءمستبي ملو

 : تفاخ ءادن ىف لاقو

 .ىليل -

 : تلاقو هنلإ ناك تداعو
 .معش -

 : هسأر اهنع ريدي وهو لاق مث :ةهرب نيتقلقلا هينيعب اهيلإ رظني لظو
 اخ
 ةيفاعب اهيدقت تاقزيلاو تفاعت رك ديان ام مهقت ةزذاكك هيلإ ىظنت تلو

 اهناك ةتماص ةلبق ..هنيبج ىلعأ قوف هلبقت تنحناو ..اهيتبكر ىلع ةسلاج
 نوايا اهتنجمل معاد دفن نأ مقر اهنلإ رظحو ةباصخإ اهب بطر
 : لوقت ىهو ةفقاو تماقو .هنم تتلف اهنكلو ..ديدج

 اهترتشا ىتلا ةأرملا مامأ تفقوو :مامحلا ىلإ تخدو ..هتكرتو
 ريفضت تداعأو ءاهرعش تالصخ تواسو ..ضوحلا قوف اهتقلعواهسفنب

 افقاو ىحتف دجتل تجرخ مث ءاهدسج قوف اهبوث تدشو ..اهتريفض ليذ
 : ةقلمتم هل مستبت ىهو تلاقو ..ةدحاو عبصأب هيلع رقني ىنايبلا بناجب
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 .لزان شم -

 : هرهظ اهل ريدي ىهو لاق
 .ةيوش دعقاح ..أل -
 : تلاق مث ءاليلق تددرتو

 !!رخأتا اح شمو «ةلزان انأ بيط -

 : لاقو ءامستيم اهيلإ تفتلاو

 ..رهضلا دعب كفوشاح -

 : اهدي ىف اهلمحتو «ةيقيسوملا اهتتون بذجت ىهو تلاق
 .حبصلا ةركب نع رخأتاح شم ..أل -

 .ةنيكسم ةماستبا مستباو

 .تجرخو

 ام ملعتو ..ىحتف هيناعي ام ملعت اهنإ ..اهسفن نيبو اهنيب اليوط اثيدح

 عفتري ىتلا ةمقلا هيف لهجت ىذلا دحلا ىلإ ةريغص تسيل اهنإ ..هيلإ جاتحي
 لك هيطعت نأ ديرت ..ةمقلا هذه ىلإ هعم عفترت نأ ديرت ىهو ..بحلا اهيلإ
 ىف ائيش كانه نكلو ..هيلإ جاتحي ام ىلإ جاتحت اضيأ اهنإ ..هيلإ جاتحي ام
 ناك امير ..ةمقلا ىلإ لوصولاب بحلا ىلع لخبي ..اهيلعو هيلع لخبي اهسفن
 سحت اهنكلو ..ىردت ال اهنإ ..هللا ناك امير ءديلاقتلا تناك امير ءفوخلا

 ..ءىش لك هيطعت ..رثكأو ديرب ام لك ىحتف ىطعت نأ ةدعتسم اهنأب امئاد

 .نأ عيطتست الف ,هتطعأ امهم ..عيطتست ال ..عيطتست ال اهنكلو ةدعتسم اهنإ

 .ءىش لك هيطعت

 ىرتو ..اهنالدابتي ةلبق لك بقع ههجو ىلع نامرحلا راثآ ىرت ىهو ..ءىش
 كلذ مغر هنكلو ..هباصعا خارص تبكيل هلذبي ىذلا فينعلا دوهجملا

 ىلإ ؛هدسج نمو اهدسج نم برهي نأ هلعفي ام لك ..روثي الو ..ملكتي ال

 وحمت نأ عيطتست ال هعباصأ تحت نم زفقت ىتلا ناحلألاو ..لجرلا بلغي

 .لجرلا هجو نم لطي ىذلا باذعلا
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 نيعتسي ناك امير ..نكلو ..هنفب اهنم هنامرح ىلع نيعتسي ىحتف نإ
 .رخآ ءىشب اهيلع

 !! هتجوز

 الب تاليق تجوز لبقي ..اهليقي امم نثكأ هتجوز َلبقي هنإ ..هتجوز ناضتخأ
 لوحي ءىش ال ..ةمقلا ىلإ اهلمحت تالبق ..فنعأو رثكأ تاليق ..دودح

 ضرعتي الو ..تبكلا ىناعي ال هتجوز عم ىحتف نإ ..ةمقلا نييو امهنيب

 .باذعل
 دسجتت هتجوز ناضحأ ىف وهو ىحتف ةروصو «جدهتي ىليل ردص أدبو

 هذهب اهسفن بيذعت دمعتت اهنأك .اهلايخ ىف ىدامتت مث ..اهلايخ ىف

 'زواجتي ال اهناكم نإ ؟هتجوزو ىحتف نم اهناكم نيأ : لعاستت مث ..ةروصلا
 ىه ةجوزلاو ..هتيهش حتفيل ءادغلا لبق لجرلا هلوانتي ىذلا ساكلا ناكم

 ..ةيهشلا حوتفم اعئاج اهيلإ عرسي ..امهنيب ةلباقم لك بقع هتجوز ىلإ

 .عرصت نأب مهت اهنأك تسحأو

 تناك ولو . روس و .ةلماك ةبجو هل

 .هتجوز ىه « «ىرخألا هذه

  ؟ىوتسملا اذه ىلإ اهريكفتب لزنت اذامل

 تهد تلا 1 ا
 هبح نم ىئقرأ بح هنإ ..ةكئالملا تادهنتك ..سمشلاك ..رونلاك فاص قار

 ىلع ىجراخلا وهبلا ىف ةسلاج اهمأب تئجوفو تيبلا ىلإ ىليل تلخدو
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 :اهراظتنا ىف اهناكو:ءاهتناغ ريغ
 اهتوص ودبي نأ لواحت ىهو تلاقو .,ةرئاح ةماستيا ىليل تمستباو

 : ايعيبط
 ؟ انه كدعقم ىللا هيا ..امام اي كلام -
 توص ىف تلاقو ءايساق اريطخ امزح مزاح اههجوو .ةفقاو مألا تماقو

 : داج

 .ىكازياع انأ ..ىلاعت -
 اهدعقم ىلع تسلجو ءاهترجح ىلإ تلخد ىتح ءاهتنبا مامأ تراسو

 ىف ؛مألا تلاقو ..كابترا ىف اهمامأ ةفقاو ىليلو ..ةذفانلا رواجي ىذلا

 : رتاب توص
 .ىدعقا 5-56

 ..فرحب قطنت نأ نود ءاهمأل هجاوملا «جنولزيشلا» ىلع ىليل تسلجو
 : بهت نأ كشو ىلع ةفصاع نأب اهعنقي ءىشو

 : ناعما ىف اهتنبا ىلإ رظنت ىهو مألا تلاقو
 ؟ نيف ىتنك -
 : اهقير علتبت ىهو :ىليل تلاقو
 .دهعملا ىف تنك ..ةفراع كترضحام -
 : ةخرص متكت اهنأك اهنانسا ىلع طغضت ىهو مألا تلاقو
 .دهعملا ىف شيتنكام ىتنا ..ةبادك ىتنا -
 ,دهعملا ىف نوفيلتلاب اهيلع تلأس دق نوكت امبر اهمأ نأ ىليل تدقتعاو

 : اهينيع قوف برطضت اهشومرو تلاقف ءاهدجت ملو
 ..و ..تحر تلزن لوغشم ذاتسألا تيقل دهعملا تحر ىلصأ انأ - .

 : ةدح ىف أاهمأ تحاصو

 ىلع ىليلوقت مزال ..قحلا ىملكتا ..كعفنياح شم بدكلا ..شيبدكتام -
 .ةجاح لك هيا ىنعي ةمهاف ..ةجاح لك

 : اهكابترا ىفختل ىرخألاب اهيدي ىدحأ ىلع طغضت ىهو ىليل تلاقو
 .ملكتأ سب ىنيبيستام ..امام اي هيل بدكااح -
 : اناقتحا دادزي اههجوو تلاقو ءاهتنبا ىنيع ىف مألا ترظنو
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 ام ..ىحتف -

 : خرصت مألا تداعو

 .ةجاح لك ةفراع انأ ..ٌىلع شيبختام -
 اهنأك مث ءاهرس فرعت اهنأ قدصت ال اهنأك ءاهمأ ىلإ ىليل ترظنو

 قوف اهسفن تقلأو ..ةأجف اهتسلج نم تضفتناف ءاهمأ تارظن مامأ تفعض
 ..ةريحلا نمو ..بذكلا نم هيف ىمتحت اهنأك ..ضيرعلا ردصلا ..مألا ردص
 : اهجيشن نيب لوقت ىهو ءاداح ءاكب ىكبت تأديو ..اهسفن نمو

 ! امام اي هبحاب ..هبحاب -
 نونحلا اهفك تغضوو ..قيرطلا رخآ ىلإ تلصو اهنأك ,مألا تتكسو

 ةذفانلا لالخ نم ءامسلا ىلإ رظنت اهينيع تعفرو ءاهتنبا سأر قوف ةيوقلا
 : نيزح ءوده ىف تلاق مث ..هتمكح هللا لأست اهنأك

 ؟ زوجتم هنا ةفراع شم ىتنا -

 .ىكبت لازت ال ىهو «باجيالاب بيجت .تارم ةدع ءاهسأر ىليل تزهو
 : اهتنبا ظح بدنت اهنأك لوقت اهمأ تداعو

 .؟ هتارم بحيب هنأ ةفراعو -

 : ةحيرج ةرمن اهنأك ةسرش تارظن اهينيع ىفو اهسأر ىليل تعفرو
 ..و ..انأ ىنبحيب ..شاهبحيب ام ..أل -
 : اهمحرت اهنأك مألا اهتعطاقو
 .زوجتم دحاو ىبحت ىتنب اي سب ىازا ..زوجتم هنأ مهملأ ..مهم شم -
 ىف ءىبتخم اههجوو ىكبت لازت ال ىهو تلاقو اهسأر ىليل تضفخو

 : اهمأ ردص

 .امام اي ىدياب ناك هوهو -
 : مألا تلاقو

 مدهتب ..تيب برختب ..هيا لمعتب زوجتم دحاو بحتب ىللا ةفراع ىتنا -
 .ةليع

 هَ

 : اهعمد هيوري بضغ ىف تلاقو اهسأر ىليل تعفرو
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 قرط ام قاوم نم ماك نشك انانإ بوح نين شحيركاو انآ د
 .ىنزوجتا ىلاعت

 : دهنتت ىهو مألا تلاقو ش

 .هيملكتاح الو 2 دفوشتاح

 : ملألا نم ناخرصت اهانيعو ىليل تلاقو
 .شردقا ام. امام ام شردقأ ام ح

 ..هيا ىلمعتب ىتنا ةساح شم ىتنا ..ىلمحتست مزالو ..ىردقت مزال -

 ..ةميرج ىد ..ىليل اي ةطيسب ةجاح شم ىد ..نيف ةحيار ىتنا ةفراع شم

 ىضري نكمم شم انيرو ..ةدك كسفن ىف ىلمعت كبيسي نكمم شدحم

 .ةدكب
 : جرشحم توص ىف ىليل تلاقو

 .هبحأ ىنالخ ىللا ىه انبر -
 : هيف ةشقانم ال ارمأ ىقلت اهنأك مألا تلاقو
 انه نر هلل سلق اه قو دو جكملا ةلاحرلا ويح شاك اج نيو

 نم ىجرختاح شمو ..دهعملا ىحورتاح شمو ..هيفوشتاح شم حيارو

 : تحرصو

 !نتوسيخت نيزياع.. ملظتا ىتيزياع شم...ةيل دهعملا شعورا امو -

 ىف ونايبلا سورد ىدخات ىقبتو ..كدعاساب انأ ..كسيحايب شم انأ -

 .ةحاح لك ىلعادل لزقأ ىنازياعالو: :كتبغر ىد نإ نكوشال لوقاحو:,كيبلا

 .هلتقت نأ لواحت ..هقنخت اهنأو ءاهمأ دي ىف حبصا اهبح نأ
 : لسوت ىف تلاقو
 هفوشاح شم ىنأ هل لوقأ ناشلع ..سي ةدحاو ةرم هفوشأ حورأ بيط ٍِح

 افاعااو كينح تايجر وتات
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 للا

 : ديدج نم رمهنت اهعومدو ىليل تلاقو
 ,هيأ نأ ةيحاب انأ شيفرعتم ىتنا ..سب ةدحاو ةرم ..دمحأ هيبأ ةايحو -

 .هيأ دأ ىنبحيب ىهو

 لا

 : اهمأ هجو ىف ىليل تخرصو

 و و علو دك اعلا تنزع

 ما ا هعمل .ديعب ملاع ىف ةهرب اهانيع
 * ملاح كونمق

 :مكمايا ىلغوم اما ىف انتانا يل ناك نحلا"-
 : ةدح ىف تلاقو اهتوص تعفر مث

 ام لبق .كتدوأ ىحور ىلضفتا ..ة ةميرج هد . .بح شم هد كبح امنإ -

 .كبدأ ىلقت ىدتبت

 بابلا تقلغأو ؛ اهترجح تلخدو اهعومد ىف رثعتت ىهو ىليل ترجو

 دشتو . .جشنتو ٠ «ىكبت تداعو . اهريرس قوف اههجو ىلع تأفكنا مث ءاهءارو

 نم ررحتت نأ لواحت اهنأك ..شعتري هلك اهدسجو ..اهرعش تالصخ ىف

 .اهبلق هب اوديق ليقث ديق
 .ةركف اهل ترطخ امنأك :ةداسولا قوف نم اهسأر تعفرو ..ةأجف تأده مث

 ١ ..دويلا ةعبص برشتس

 ىف قلعملا ةيودألا بالود ىف ةعوضوم .دويلا ةغبص ةجاجز نإ
 ..خرصتو ..ملألا نم ىولتت طقستسو ..اهرخآ ىلإ اهيرشتس ..مامحلا

 شيعت نل اهنأ اهمأ ملعتسو ..ىفشتسملا ىلإ اهنولقنيو ..اهمأ اهفعستو

 .هايؤرب اهل حمستف ءىحتف ىرت نأ نود
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 .برهتس
 .اهتيب ىلإ ..كانه ىلإ بهذتو ..ةبيقح ىف اهسبالم عمجتو «نآلا موقتس
 ..نكلو
 .الوأ ىحتف عم قفتت نأ بجي
 ..نوفيلتلا نع تثحبو ..ةرجحلا نم تجرخو ..شارفلا قوف نم تماقو

 ..ىجراخلا وهبلا ىف سيلو ..تارجحلا نيب لصفي ىذلا رمملا ىف سيل هنإ
 .اهمأ ةرجح ىف هنأ دبال

 ةرئاث تارظن اهينيع ىفو ءاهمأ ةرجح وحن ةمزاح تاوطخ تطخو
 :ءوده ىف اهيلإ رظنت اهمآو.: اهينيعب تلاجو .:ةرجحلا تلخذو ..ةيدحتنم

 ىهو تمدقتف ..اهمأ ىمدق بناجب ضرألا ىلع اعوضوم نوفيلتلا تأرو
 اهنأك ..راجفنالا كشو ىلع اهيف ام لكو ..شعتري اهيف ام لك ..شعترت
 اهتلمحو ,نوفيلتلا ةلآ تطقتلاو تنحتاو ..سمللا درجمب نجفتت ةايعم ةلبنق
 اهءارو رظنت اهمأو ءليوطلا كلسلا اهءارو رجت ىهو اهب تجرخو اهيدي نيب
 .ملكتت نأ نود

 مث ءريرسلا قوف تسلجو ..اهدي ىف نوفيلتلاو اهترجح ىلإ تلخدو
 .:اَمَقَر تراداو :ةعامسلا تعفر

 :: ةقهل ىف تلاقو :اتيلم لوس اهدكذا لإ نانسي نحتف .توبح كعمسو
 .ةجاح لك تفرغ افاما..نحتف د
 : رعذ هنأك هتوص احص دقو ىحتف لاقو

 .ىازا تفرع ؟ هيا تفرع !! تفرع -

 : اهشومر نيب ةقلعم اهعومدو ىليل تلاقو
 ..امام -

 .موتحملا ردقلاك بابلا طسو ىف ةفقاو اهمأ تأرو ءاهسأر تعفر ..متت ملو
 اهمأ ىلإ رظنت تلظو ..ةعرسب نوفيلتلا ةعامس تعسضو ةدارإ البو

 .ءوده ىف اهمأ تلاقو

 ! نيياج كتاوخا نامز ..كشو ىلسغا ىحور -
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 ىليل تعضو نأ دعب نوفيلتلا ىف ىحتف حاصو
 هينيع ىف رعذلاو قلقلا قيرب دتشا دقو .ةعامسلا
 .نيتعساولا

 .ىلآ ..ىلآ ..ىلآ - |[ ]
 .هبناجب هتجوز دجوو تفتلاو ..دراش وهو نوفيلتلا ةعامس عضو مث

 لواحت اهنأك ههجو ىف رظنت ىهو تلاقو .ةتباث ةئداه ةماستبا اهيتفش نيبو
 : هأرقت نأ

 ؟ هيأ كل تلاق ..اهلام -

 : ةشهن يف ئىحتف لاقو
 ؟ نيم -

 : اديدج ائيش لوقت ال اهنأك ءوده ىف هتجوز تلاقو

1 
 ..هنيبج ىلعأ ىتح هابجاح عفتراو ..هينيع رغفو ..هيتفش ىحتق رغفو

 اهتارظن ..هيلإ رظنت لازت ال هتجوزو ءةهرب تكسو ..ةشهدلا نم هلتك حبصأ

 نأ ركني نأ عيطتسي نل هنأ سحأو ..اهيتفش نيب ةئداهلا اهتماستباو .ةتباثلا

 امم رثكأ ملعت هتجوز نأ سحأ ..نوفيلتلا ىف هثداحت تناك ىتلا ىه ىليل

 : اهنع ههجو ريدي ىهو لاق مث ...دقتعي ناك
 1 ا ا يس

 : اهران ءافطا ىلع
 شئرمتتب امو شيجتبام رهش اهل ىقب ىد ..نامز نم نيف تناكو -

 .كاعم
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 .دهحملا ىف نرمتتب تناك نكمي ..فطاوعاي فراع انأ -

 .ةرب اهلباقتب تنك تنأ ..ئلع شيبختام .ىحتف -

 : اخراص لاقو ءاهناسلب هتغدل اهنأك ةدح ىف ىحتف اهيلإ تفتلاو
 ..هيل ةرب اهلباقاح ..هد هيلوقتب ىللا ىضافلا مالكلا هيا ..كفرع شيا -

 ؟ هيا اهنييو ىنيب
 لفط ىلإ رظنت ةيناح ةرظن اهينيع ىفو .ةئداه لازت ال ىهو تلاقو

 ةياغل ىليجتب ةجاح لك امنإ ..ةجاح فرعا شاواحبام ..كارو شرودبام
 تارم ءسب ةدحاو ةرم شم ..كتتكاج ىلع ءارفص ةرعش تيقل ةرم ..ىدنع

 ..نيميلا كصيمق مك ىلع جور تيقل ةرمو ..ىليل رعش نول نم ةرعش ..ريتك
 تيمش ةرمو ..ىليل ةحير تيمش ةرمو ..ىليل هطحتب ىللا ىز فيفخ جور

 يذلا دخت كنأ شيتفوب اما اناو د ىدتع ةناغل لتخدم هذ لك ناكر ةحبز
 انأ ىنأ ىنمهي امنإ ..ةدحاو عم ىشمت ةيون لوأ شم ىدو ..هزياع تنا

 .ىتساعت ببس تنأ شنوكتامو ..شحرجتام ىنأ ..شفرعأام

 هنأ فرعي هنأل ملأتي هنإ ..هردص ىف لملمتي هبلقو ىحتف اهيلإ رظنو

 ءاهدعو ةرم مك ..اهيذعيو لوعي ال دعو فلا اهدعيو ءاهل رذتعيو ,اهليقيو

 هذه نإ ؟عيطتسي !ذام نكلو ..ساق هنإ لفاس هنا ..اهيذعو داع ةرم مكو

 :ارخاس ودبي نأ لواحي وهو لاقو ؛هتجوز مامأ هفعض ىحتف مواقو
 ىللا لك ؛ةينات ةدحاو عم ىشمأ ىنإ شيكمهيام ىتنا ىنعي ..سيوك -

 .شيفرعتام كنإ كمهي

 لوقأ بحأ امنإ ..ةجاح شتلمع ام كنأك ىقبت ءشتفرعام ول انأ وهام -
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 د اير و يب ا

 .ىساسحاب

 : هفعض مواقي لازي ال وهو ىحتف لاقو
 .طلغ ناك ىد ةرملا كساسحا نإ كلوقأ بحأ -

 : بضغي نأ هيلع فاخت اهنأك مستبت ىهو تلاقو

 .رفصألا رعشلاو بيط -

 : دتحي أدب دقو لاق

 ىفو « ةدينتلا نق فاؤلاو لافقأ كاف لياشاب وكلك اه .فراع انأ -

 تعقوو ءرفصأ اهرعش ناك لود نم ةدحاو نكمي ..تالفحلا ىفو .ةعاذإلا

 اهنم ةرعش ىفتك ىلع
 : تلاقو ءهسفن نع هعافد ءوس لع همولت اهنأك هيل ترظنو

 .كرابخأ ىلولوقيو ,نوفيلتلا ىف ىنوملكيب ىللا سانلاو -
 : جاعزنا ىف لاق

 !؟ لورب مه نيم !! سان - :

 : تلاق

 تاعاسو تاتس تاعاس ..مهمسا شولوقيبام سان ..ةفراع انأ -

 لاق

 :مهمالك لك سمش اه نعي هكتلا لفظ اعبي:

 : ءوده ىف تلاق

 .اميأد شم -

 : اخراص لاق

 ايندلا ىف نانف شيفام ..سانلا مالك ىلع ىنيبساحت ةزواع ىنعي -

 ديرفو ..ةعاشا نويلم هيلع اوعلط باهولادبع ..هيلع شملكتتبام سانلا

 مزال دحاولا ..مهنم لقأ شم انأو ..ةحيضف هل اوقلخي موي لك شرطالا

 اهوعلطيب ىللا ا ىلعو :ءسانلا مالك ىلع انبر دمحي

 تاعاشالاو حياضفلا ..ىلع ملكتا دح شناكام حجان شم تنك ىل . .هيلع
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 لاعتملادبع نع ةحيضف ةيون ىتعمس كرمع لود نيمويلا حاجنلا ناونع ىه
 هيك سساع شح انه هذ ئدنقا لاعتملا بع نآل ال اعبط ؟يرشضخلا ىدتفا
 لماعو ءاهليدو ةكمسلا عطقم نوكي نكميو ..روهشمو حجان ناسنإ شم
 ..هتارمل نوفيلت برضيب دح الو هيلع ملكتيب شدح ام امنإ ةحيضف تيم

 : هخارصل زتهت نأ نود فطاوع تلاقو

 .:ىتارحي فلحا ينط
 : هتوص لكب خرصي داعو
 ؟ هيا ىلع فلحأ -
 : تلاق

 :: ليل قكلياهتر انما كلتا كقلحا>
 : هخارص بهذ نيأ ثحبي هنأك بجعت ىف لاق
 تدعق ةدراهنلا انأ ..قطياح ىغامد انآ ..ننجتا شينلختام ..فطاوع -

 فورعمم ىلمعا ..ديدجلا نحللا ىف حلصأ تاعاس عبرأ ىنايبلا ىلع
 .تقولد ىد ةريسلا شالب ..ىنيمحرا

 ةفرغلا ىلإ لخد مث ءاهدر رظتني نأ نود ةعيرس تاوطخ اطخو ..اهكرتو
 ..جدهتت هسافنأو ..هتجوز نم هب ىمتحي هنأك ىنايبلا مامأ سلجو :ةريغصلا:

 وهو هسفن ىف ركفي ناك امنإ ..ىليل ىف الو .هتجوز ىف ركفي نكي ملو
 سيل هنأب سحي هلعجي بذكلاو ..بذكلا ىلإ رطضي امدنع هسفن هزكي

 فطاوعلا هذه تعستا امهم .هفطاوع نيجس ..اضيأ ىليل نيجسو ..هتجور '

 ائيش ..هنم لجخي اًئيش هلخاد ىف نأب سحي هلعجي بذكلاو ..تبعشتو
 روثيو ..هنم ززقتي اًئيش ..ةروع هنأك هيفخيو هيرادي ائيش ..سانلا هرقي ال
 ..هلوح ءىش لك مطحيل هكلمتت ةبغر ىلإ هتروث هعفدتو ..ءىشلا اذه ىلع
 هذه نم برهي ..برهي ىأ ..هسفن مطحيو ..ىليل مطحيو ..هتجوز مطحي

 اهيف قلطنت ةعساو ايند ىلإ برهي ..بذكلا نمو ..دويقلا هذه نمو ..ايندلا

 اقوقح نانفلل ىطعت ايند «تايلوئسم اليو ءدودح اليو ءنابضق الب هفطاوع
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 نأ لواحي نونجم نانفلا نإ ..قلاخ نانفلا نإ ..مهلك سانلا قوقح نم رثكأ

 توصك . .ةيعيبطلا تاوصاك اناحلا قلخي نأ لواحي . .هللا ةردق ىكاحي

 ..ةفصاعلا توصك ..ناصغألا نيب ميسنلا توصك ..ريدغلا ىف ىرجي ءاملا

 لواحي وأ ..اناسنإ نوكيل قطني نأ ىلإ هصقني ال الاثمت قلخي نأ لواحي ىأ
 اذه نونجم هنإ ..هللا اهبتكي ىتلا ردقلا صصق اهب ىكاحي ةصق قلخي نأ
 ..نونجمك لماعي نأ بجيو هللا قلخي امك قلخي نأ لواحي ىذلا ناسنإلا
 نيناجملا فطاوعو نيناجملا تاوزن هل ..نيناجملا قوقح سانلا هيطعي نأو
 سيلو ؛هوبساحي نأ سانلل سيل ءحارسلا قلطم نونجم .. نيناجملا ذوذشو
 عنصيل ءمهداعسال نونجملا اذه ىلإ ةجاح ىف سانلا نأل ..هومولي نأ مهل

 .هب نومعني انف مهل
 دقعم ةجولا نهفكع وهو و ل

 اهدي تدم مك .ةيلفتك ىلع 00 ,ةبيطلا ةولحلا

 .ىحتف اي ةركشتم أنأ -

 : هتوبكملا هتروث هجرشحت توص ىف لاقو ءلؤاست ىف اهيلإ رظنو
 ؟ هيأ ىلع ةركشتم -

 : تلاق

 ههجوبي رادتسا ..دري ملو ..بدك ىتايحب فلحت شتضرام ناشلع -

 قوف ةرشعلا هعباصأ درف مث .هسأر قوف نم اهدي ضفني وهو .ونايبلا ةيحان

 ىف جوملا رد ا اهيلع طبخو را حيتافم

 ل :هسفن بقاعي هناك ةوسق ىفو دانع

 : هفزعي

 : اهكف طدكاعت ناو ءةدعلاو ةحاح هيه ب
 اتلك فطاوع تعضوو ..هفزع ىف ارمتسم لظ .ىحتف اهيلع دري ملو
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 : اهتوص تفخ دقو لوقت تداعو ءفزعلا نع امهفقوت ىتح هيدي قوف اهيدي
 :اهنم ةزكاتم انأ ةدحاو ةجاح هيف كل لوقأاب -
 : دورب ىف لاقو
 ؟ هيا -

 : تلاق

 ! ىنبحتب كنا -

 «هيتبكر قوف تسلجو ءهردص ىلع اهسفنب تقلأو ءاهتماستبا تعستا مث
 .اهردص ىلإ هتمضو هسأر تنضتحاو

 .اهلوح هيعارذ فلو
 ناكملا ذو هناك نيا ب نصتلان ظعملا ضتعلا قوق ةسار عاراو

 .ةقزمملا ةقظاوع نمو -ةسفن نم حاكري
 .اهلبقو
 عفر نإ ىشخي ناك هنأك .هسأر عفري نأ نود ..اهردص قوف اهلبق

 .هسفن ىريو ؛مونلا نم وحصي نأ هسأر
 : اهتوص ىف ىرسي حرملاو فطاوع تلاقو
 .ىدغتن موقن شم -
 : ءاجر ىف لاقو

 اهنإ ..هديري ءىش ىلع ضرتعت الأ هتدوع دقل ..فطاوع ضرتعت ملو

 ىف انايحأ ..هلوانتي نأ هل ولحي امدنع راطفإلا ماعط هعم لوانتتل هرظتنت
 يتم نرقب دج ةرظتتتو  ةرشغ ةيناهلا ىف انادهاز :اهايص ةسداسلا
 هرظتنتو ..ةسماخلا ىف انايحأو :ةدحاولا ىف انايحأ ؟ءادغلا ماعط لوانتي
 تايون نم بعتت نكت ملو ..دوعي نأ مهملا ..ديري ىتم دوعيل ءاسملا ىف
 ةعبارلا ةعاسلا ىتح ءاضم اهمون ةرجح رون ىقبي ناك ..هبيصت ىتلا قرألا

 هينيع نم قلطني قلقلاو ةفرغلا ىف ودغيو حوري ىهو ىأ ءأرقي وهو ءاحابص
 انيح ظقيتستو ءانيح ىفغت ..ةتماص شارفلا ىف ةدقار ىهو «نيتنونجملا
 ..ةذاشلا ةريثكلا هتاوزن اهجعزت نكت مل ..ىفغتو دوعتو تمص ىف هيلإ رظنتل
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 هسفن قلطنتت امدنعو ..امومغم انيزح امايأ ىقبيو هسفنب قيضي امدنع

 ..ةحاقولا دح غلبي ىذلا رورغلا نم عون هب دبتسيو بخص ىف حرميف

 ؛ماعطلا نوحص نم انحص وأ ابوك مطحيو نيناجملاك خرصيف روثي امدنعو
 .سرش ناويحك ىدبيو '

 لكو ءرشو ريخ نم هيفام لكب .هلك هتبحأ ..ءىش لك هيف تبحأ دقل
 تناك ..هتبحأ امل ءنوذشلا اذه هيف نكي مل ىل اميرو ..رمو ولح نم هيفام

 امير ..ةنانف تسيل ىهو نفلا هيف دجت اهسفن ىف هدجت الام لك هيف دجت
 قلخت نأ وأ ءنف نع ربعت نأ عيطتست نكت مل اهنكلو .ةنانفلا قوذ اهل ناك
 هسفن قلق هيف دجت تناكو ..ةيوق ىهو ءافعض هيف دجت تناكو ..انف

 الام رخآلا ىف دجي امهنم لك ناك ..ةئداه سفنلا ةرقتسم ىهو ءاهتريحو
 ..ليوطلا رمعلا اذه لك رخآلل امهنم لك شاع كلذلو ..هسفن ىف هدجي

 تناك امدنع زتهت او كشت مل لب ..هتاوزن نم الو هذوذش نم اموي كشت ملو

 ام لك ناك ..ىرخأ ةأرما ناضحأ ىف هيقلت نأ دح ىلإ هب دبتست هتاوؤن

 لك ..ىه اهل هلك هبح ىقبي نأو ..ةوزن درجم ىرخألا هذه ىقبت نأ اهمهي

 رثكأو ..اهبيبح هنإ ءبسحف اهجوز سيل هنإ ..اهبحي نأ وه هيلع صرحت ام
 ناك دقف ..صقنب سحت ملف ..لافطأب هللا اهقزري ملو ..اهنبا هنإ كلذ نم

 امهمو ..اهنبا ثبع امهمو ..ديكلا ةذلف وه ..نبالا وه ..لفطلا وه ىحتف

 اهتداعس دجت ىذلا ءللدملا ديحولا اهنبا ..اهنبا وهف ..هتواقش ىف ىدامت

 .هليلدت ىف
 اهتداعس نم ةماستبا اهيتفش ىلعو ؛ةفرغلا نم فطاوع تبحسناو

 .اهبلق نانئمطاو
 فرعي ذخأو «ةليوطلا ءارمسلا هعباصأ دم مث ..امهاس ىحتف سلجو

 ىلع اءوض ىقليل هب نيعتسي هنأك ..هباصعأ هب بطري هنأك ءائداه انحل

 .اهيلع رطيسي مث ءاهمهفيو اهسرديو ءاهصحفي نأ عيطتسي ىتح هفطاوع
 !؟ هتجوزل صلخي ال اذامل

 امب هنم اناميإ لواحي نكي ملو ..لواحي ىهو ءاهجوزت ذنم ..لواح دقل
 نم عون ىوس هرظن ىف سيل صالخالا اذه نإ ..اصالخا : سانلا هيمسي

 نم عون - ضورفلا نسحأ ىلع - وه ىأ ..ىعامتجالا قافنلا ..قافنلا
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 نإف ..سفنلل صالخالا وه ىقيقحلا صالخالا نإ .لبسنلا تايلمعل ميظنتلا
 تبك اذإف ..الوأ هسفنل صلخأ اذإ الإ هريغل صلخي نأ عيطتسي نل ناسنإلا
 نم عون هنإ اصالخا اذه سيلف ءعمتجملا نابضق ءارو اهنجسو .هسفن
 ىلع ىعامتجالا ىدسجلا ميظنتلا نم عون ..نبجلا نم نم عون ..قافنلا

 قالطنا تبكي ىذلا لجرلا نإ ..اهرهطو اهتحارصو حورلا قالطنا باسح
 اصالخإ لقأ وه ءىرخأ ةأرما لايخب ةلقثم هحورو هتجوز ىلإ دوعيو هحور
 حور ..اهل ةصلاخ حورب هتجوز ىلإ دوعيو ءاهعبشيو هحور قلطي لجر نم
 .ىرخأ ةأرما ءارو ةديقم تسيل

 .كلذ مغرو
 طقف ..مهتاجوزل سانلا صلخي امك هتجوزل صلخي نأ لواح كلذ مغر

 اهيف سحي ىتلا تاظحللا هذهو . .اهدعسي نأ ديري هنإ . .اديعس اهلعكيل

 هيلقب سحي ..اهباذع نم ربكأ اباذع بذعتي اهعم اهيف بذعتي ءاهبذعي هنأب

 دعي مل ..ىودج اهل دعي مل هتايح نأب سحي ..خرصي هريمضو ..قنتخي
 .هتجوز دعسي نأ عيطتسي ال مادام :ةايحلا قحتسي

 .اهل اصلخم لظي نأ ىف امئاد لشف هنكلو
 ؟ اذامل

 :اهيحب هنإ
 درغزتو .هبلق قفخي ءاهبحي ناك اذإ امع هسفن لئاسي ةرم لك ىفو

 درجم سيل هنإ..هعم اهبحت هنم ةعطق لك نأك ..هاتفش مستبتو ,.هباصعأ

 جوزتي نأ لبق ةايح هل نكت ملو ..هتايح ..ةايح هنإ ..بح نم رثكأ هنإ ..بح
 ىتح ءاطوطخ اهل مسريو ءانايك هتايحل ددحي نأ عطتسي مل ..فطاوع
 .اهجوزت نأ دعب الإ :ةزوزهم اطوطخ تناك ول

 فيفح هنأك «ةليوطلا ءارمسلا عباصألا تحت نم امعان نحللا ىرسو

 اهنأك ةملك لك ركذيو :مويلا ثدح هنأك ثدح ام لك ركذي هنأ ..هيلإ هتايركذ

 .ةعاسلا تليق
 سردي ناكو ..قوقحلا ةيلكب ةيئاهنلا ةنسلا ىف ابلاط اهمايأ ناك

 ..همالحأ لكو .هبلق لكو .هلقع لك لغشت ةياوه اهنكلو ..ةياوهك ىقيسوملا
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 ىلإ هنوعدي هؤالمز ناكو ..هل ليمز تيب ىف تميقأ ةيلئاع ةلفح ىف اهفرعو
 سأرلاب ..اهب هانيع تقلعتو ..دوعلا ىلع وأ ىنايبلا ىلع مهل فزعيل مهتالفح

 لطي حيرم قيمع ءودهو ءنيتطورشم نينيعو «نيتزنتكم نيتفشو ريغصلا

 هنأب سحأ امنإ ءاهلزاغي هنأ سحي مل ..و ..قستم ريغص ماوقو ءامهنم

 ..هتوخأو .هابأو .همأو ءهتيب اهيف ىأرو ..دلو ذنم ..ليوط نمز ذنم اهفرعي

 «ذوذش تايون نم ةبونب سحي نأ نودو ..كبتري نأ نود ءاهثداحي لبقأو

 لأسي هنأك اهنوفيلت مقر نع اهلأسو ..ةوزنب اهيلإ عوفدم هنأ سحي نأ نودو

 نم سيل ائيش اهلأسي مل هنأك ىعيبط قايس ىف مقرلا هتطعأو ..هل قح نع
 .هقح

 ناك هنكلو ..هثداحت نأ رظتني ىلاتلا مويلا ىف نوفيلتلا بناجب سلجو

 .نوفيلتلا ىف هثداحت نأ اهيلع هقح نم نأب - امزاج اروعش - رعشي

 ,نوفيلتلا بناجب سلاج وهو هيلي ىذلا مويلا رمو ..هثداحت ملو - 
 نوفيلتلا ةعامس عفرو ةروث هتباتنا ثلاثلا مويلا ىفو ..اضيأ هثداحت ملو
 توصلا اذه فرعي هنأك ..اهتوص عمس امدنع ددرتي ملو ..اهب لصتاو
 ش : افيانص لافو ورم لاول

 ؟ هيل شيتملكتام -

 : ةشهد ىف تلاقو

 .ملكتأ ىنإ شكتدعوام انأ -
 : خرصي لازي ال ىهو لاقو
 .ىملكتت ناشلع ىنيدعوت مزال ىهو -
 كيلو
 .اهعم كحضو هتروث نم قافأو
 .ادبأ ىهتني نل امهثيدح نأك ..اثداحتو
 ءىش اهيف ..ىرخأ ةاتف ةيأ ىف امم رثكأ اهيف نأ فرعو ..بحلا افرعو

 ناك ..اههفرع ةاتف ةيا وحن هب رعشي مل مارتحا ..اهمارتحا ىلإ هعفدي

 شيعي ىذلا نونجملا نأك اهمامأ أدهي ناكو ءاهيلع فاخي ناكو ءاهمرتحي
 ل اريثك اهثدحي ناكو ..اهمامأ نم برهيو اهاشخي ءهردص ىف ا
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 ,سيساحأو رطاوخ هلك هسفن نع هثيدح ناكو ..اهسفن نع هثدحت امم رثكأ

 هلام لك ناك ..اهنع ثدحتي ىتح ةميق ةيا هب رمت ىتلا ثداوحلل ردقي نكي مل
 عم هتلكشم الإ ةلكشم هل نكت ملو ..هسيساحأو هرطاوخ ىه هرظن ىف ةميق

 .ءوسلا ءانرق نع هنبا لغشت .ةياوهك الإ ىقيسوملاب فرتعي ال هوبأف ..هيبأ

 ..ةايحو نفك اهب نمؤي نكي مل ..تاهيرابكلاو تاناحلا ىلع ددرتلا نعو

 .ءاضقلا كلس ىف دعب اميف نيعيل ؛قوقحلا ةيلكب قحتلي نأ ىلع رصأو
 اهنأك .هيلع اهنوهت تناكو ..هيبأ عم هتلكشم نع اريثك اهثدحي ناكو

 ..هفعض تاظحل هعم تلمح ..هنوئش لك هعم تلمح دقل لب ..هعم اهلمحت

 .اهلك هتايح ىف شيعت تحبصأ ..هضرم تاظحلو .هتاوزن تاظحلو

 هترظتناو ..ةجيتنلا ىلع اهعلطيل اهعم بهذو ..سناسيللا ناحتما ىدأو
 داع مث ..ةيلكلا ىنبم ىلإ وه لخدو ..ناويحلا ةقيدحب ىاشلا ةريزج ىف
 ةفهل ىف هيلإ ترظنو ..هينيع المي طخسلاو .هجولا رهفكم وهو اهيلإ
 : تحاصو

 ؟ تطقس ..كلام -

 : اهل هسفن ىعني هنأك لاقو

 ! تحجن ..أل -

 : تلاقو فطاوع تمستباو

 ! ىنتضخ ..هدك نالعز كلامو -

 : هتروث نع نلعي هتوصو ىحتف لاقو
 نيموي اهلكو ..فظوم تيقب ىنا هانعم ..هيأ ةانعم ىحاجن ةفراع ىتنإ -_

 ربمجا الو نخلا الو ننانب يرافق نتا مي نم شاجيام مراح
 .تيهتنا ىنعي ..تالفح

 : ءوده ىف فطاوع تلاقو

 .شفظوتتام -

 : لاقو ,ةدح ىف ىحتف اهيلإ رظنو

 1١ ل كوبي انوباو توبلا ف دعفا هنا ليع اورج
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 هفرعت قيرط ىلع هلدت اهنأك ءشمر اهل زتهي نأ نود فطاوع تلاقو

 : اديج

 ! لغتشت ..ال -

 : ادتحم لازي ال وهو لاقو
 ! ايندلا دأ مرتحم فظوم لغتشاح انأ ام ..هيا لغتشأ -

 : تلاق

 ::قرفلا نم: ةقرف عم قتاين: علا ::ىقيسوم اهيف ةجاح ىأ لفتشا ::ال-
 برضا الو ..كرفض شيواسي ام جريوألا ىف ونايب برضيب ىللا لجارلا ةد

 م ىلا, تتر :ةهزياع تنأ ةلغش لغتشت كنأ مهملا

 تدترا ةرخاسلا هترظن نكلو اهنم رخسي نأ لواحؤ ئحتف اهيلإ رظنو

 اذاش ائيش لوقت ال اهنأك .3 ةتباث اهتارظنو ءائداه اههجو ىأر دقل هيلإ

 ا ل وح ولا سا عجراحم
 .هدلاو ةدارإ ىلع رصتنيس ..رصتنيسو

 داعو . .هيلإ هتدشرأ ىذلا قيرطلا ىف ريسي نأ ىلع ممصم وهو اهكرتو

 دتشت لكاشملا تناكو ..هيبأ عم ىهتنت ال لكاشم ةلسلس ادبيل هتيب ىلإ
 ا 1 و ولا و و ع را و

 هيل اهنق هيرب تا دقن هتك . اهدار هيلع ىلع نكن مل ال كش
 .هتوق ىفو «هنف ىفو

 ركسي ..نونجم هبش ىلإ هليحت تاوزن هباتنتو ..اهنم برتقا املك اهدرتسيو

 .هسفن درتسيو «هتديرعو هركس نم قيفيو ..هردص ىف نونجملا

 .هيبأ تيب نم جرخ مث
 .هدحو شاع

 هدمتو ؛هحافك قيرط راتخي هكرتت اهنإ ..هملت ملو ..فطاوع ضرتعت ملو
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 ..ديعب نم هاعرت ىهو ..ريقف ريغص نويسنب ىف شاعو ..ةقثلا نم ديزمب

 .اهنع ءانغتسالا عيطتسي دعي مل هنأ سحأو

 .هتاظحل نم ةظحل لك ىف اهيلإ جاتحم هنإ
 ؟ اهجوزتي ال اذامل

 ةركفلا هل تءارتو ..جاوزلا ىف ركف دق تاذلاب ةظحللا هذه لبق نكي مل
 ..اهل كحنَضت ىك .فطاوعل اهلوقي نأ عيطتسي ةتكن اهنأك

 ..ليللا فصتنم دعب ةدحاولا ةعاسلا تناكو ..نوفيلتلا ةعامسب كسمأو

 ..ليللا نم ةعاسلا هذه ىف اهب لصتي نأ هتداع نم نكي ملو ..اهب لصتاو
 اهل لوقيل هكلمتي انونجم اروعش نأك ..اهثداحي نأ ىلع اممصم ناك هنكلو
 لصتيل ةقامح ةيا بكتزي نأ اذعتسم ناكو :.هل ترظخ ىتلا ةتكنلا هته
 ,.ةعامسلا عضيسف اهوبأ در ىلو ..اليوط قدي نوفيلتلا سرج لظو ..اهب
 لاصتالا ديعيو :ةعامسلا عضيسف اهوبأ در ول ..ةيناث ةرم لاصتالا ديعيو

 ىف هنأو ءاهب لاصتالا لواحي ىذلا وه هنأ فطاوع ملعت نأ ىلإ ..ةثلاث ةرم
 ءاهتيب ىلإ بهذيسف هب'لصتت مل نإو ؛هب لصتتف اهيلإ ةحلم ةجاح

 ةعرسب اهل لاقو ءةرم لوأ نم هيلع تدر ىتلا ىه فطاوع تناك نكلو
 : تامدقم اليو

 ؟ ىنيزوجتت -
 : اهئجافي مل هنأك ءوده ىف تلاقو

 ..هويأ -

 : ةتكن اهربتعي لازي ال ىهو لاقو
 ؟ ىتمإ -
 : كحضت نأ نود تلاق

 .كبجعي ام ىز -
 اهادحتي هنأك لاق

 هوكي

 8 ؟م41 8 ١ ج سمشلا ءىفطت ال ا#



 : تلاق

 ! ىحتف اي ةركب ..بيط -
 رشع ىف ..ةعاس نم لقأ ىف ..ةعاس ىف ..ةدحاو ةليل ىف ثدح اذه لك

 ..تلبقو ءاهيلع هضرعو :جاوزلا ىف ركف ءطقف قئاقد
 .هسفن قدصي ملو

 دق اهنإ ..هجوزتت نأ دح ىلإ هيف قثت نأ نكمي ةاتف كانه نأ دقتعي ال هنإ
 ..بحلا بناجب رخآ ءىش ىلإ جاتحي جاوزلا نإ ..هجوزتت ال اهنكلو .هبحت
 ةاتف لكو ..رارقتسالا ىلع ةردقلا ىلإو «ةيلوئسملاب ساسحالا ىلإ جاتحي
 ىلع ةردق هل تسيلو ةيلوئسم لمحي نأ عيطتسي ال هنأ هيف تفرع ,هتفرع

 نكلو . .هبح نيعدأ وأ تاوزن ىف هعم نقسنا تاريثك تايتف . .رارقتس هلأ

 .اجوز هذختت نأ دح ىلإ هب قثت مل ..هجاوز ىف ركفت مل مهنم ةدحاو

 ىتلا ةيلوئسملا نمو .هيف فطاوع ةقث نم فوخلا ..فوخلاب رعشو
 ىهو ءاراقيسوم حبصيل هقيرط قش *. ةيلوئسم هتلمح دقل ..هيفتك ىلع اهيقلت
 هنإ .ال ..دالوألل ابأو ..ةلئاع بر ..اجوز حبصي نأ ةيلوئسم هلمحت نآلا
 امدنع اناركس هتربتعا دق فطاوع نأ دبال ..ةيلوئسملا هذه لمحل حلصي ال

 اهنأ دبالو ..هركس تاوزن ىشاحتت نأ درجمل هتقفاوو «جاوزلا اهيلع ضرع
 .نونجملا ضرعلا اذه نم اهسفن ىفعتو هيفعتل ,حابصلا ىف هيلإ ىتأتس

 اهنإ ..ةدورغز اههجو ىلعو .حابصلا ىف هيلإ تتأ فطاوع نكلو
 ءاهثيدح ىلإ عمتسيو اهينيع ىف رظني ىهو ..هجوزتت نأ ىلع ةممصم
 ةقثلاب سحيو ..ةيلوئسم الو ,هيف ةلكشم ال ..لهس رمأ جاوزلا نأ رعشيف
 اهيبأ ىلإ بهذي نأ ضفر دقف كلذ مغرو ..ةلئاع بركو ءجوزك هسفن ىف
 : رارصا ىف اهل لاقو ..هنم اهبطخيل

 ::لغتش ىقال شو ةدرط ةوبآ باتش ىدإ هل لوقا :.ةيآ هل لوقأ حورا -
 .اهبحاب ىنأل كتنب زوجتأ زياعو

 لمتحي نأ عيطتسي ال هنأ .ممص هنكلو ..هرارصا نع هينثت نأ تلواحو
 ىف لوقي داعو ..فقوملا اذه الإ فقوم ىأ لمتحي دق ..اهيبأ مامأ هفقوم
 : دانع

 ..اندنع ةجاح هل شدحام ..تقولد زوجتن ىنيزوجتت ةزياع ىتنك اذإ -
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 .ىكوبأ ةايح شم ءىتايحو كتايح ىد
 : هأدحتت اهنأك تلاقو

 .تقولد زوجتن ..بيط -

 ىف ًابئاغ لازي ال ىهو نوذأملا ىلإ ابهذو ...ةشهد ىف اهيلإ رظنو
 ؟رقتسي نيأ ىردي ال ءضرألاو ءامسلا نيب قلعم هنأك سحي ..هتشهد

 .اجوزتو
 .اهجاوزب دحأ ملعي ال ءارذع ةجوز ىهو ءاهيبأ تيب ىلإ تداعو
 .هنارق دعب هتشهد نم قافأ دقف ..اهيبأ تيب ىف تلعف اذام ىردي الو

 امك لازي ال هنإ ..ءىش هيف ريغتي نأ نود ..هاقيسوم ىلإ ..هتايح ىلإ داعو
 ىلإ ىرج هبلغيس هفعض نأ سحأ املك ءانونجم ءاقلق ءاقيلط ءارح وه
 .ةقثلا نم ةعرجب اهنم دوزتيل فطاوع

 نيبو امهجاوز ىلع نيرهش نم رثكأ ىضم دقو -اموي هتءاج نأ ىلإ
 اقاش:اقيرط تزاتخلا نا دعب ةمار ىف دهن ايداك :ةثداه ةماسخبا اهيتفنش
 : ةحرف ىف تلاقو ءاليوط

 .ةجاح لك فرع اباب -
 : حايترا ىف لاق
 ؟ هيأ فرع -

 : تلاق

 ..انزوجتا اننأ فرع -

 ..دعتري هبلقو لاقو
 ؟ هيأ لمعياحو -

 : ةطاسب ىف تلاق

 ! كفوشي زياعو ..قفاو -

 ةماستبا هيتفش ىلعو بألا هلبقتساو ءاهابأ لباقو بهذو ءارفم دجي ملو
 اميرو :ةحيضف ىرادي ىتح ارطضم هتنبا جاوز ىلع قفاو امير ..ةبصتغم
 .قفاو هنكلو ..اهلجر رايتخا ىف هتنبا قحب هنم اناميا قفاو

 ترجأتسا ..لوهذملاك فقاو ىهو ءىحتف لوح ريغتي ءىش لك أدبو
 ةريبك ةلاصو .مونلل اهتصصخ ةدحاو ةرجح ..ةريغص ةقش فطاوع
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 ..ماعطلا ةدئام تعضو اهنم نكر ىفو «لابقتسالاو سولجلل اهتصصخ

 كدتضت هنم ةعظق لك: حرق ..قيتأ هنكلو ظيدسي صيخر تاكاب اههكقاو
 اهلجس ىتلا رهملا ةميق ىتح ءارهم عفدي مل ..اًئيش عفدي مل ىهو ..ىرخألل
 ناك فطاوع دلاوو ..هعفدي ءىش هعم نكي ملف ..اهعفدي مل ,هنارق دقع ىف

 قظارغ ترطضا:كلذاو دع اوزلا رقي مل ةبمشن ةرآرقا ىف وهف : اهيلع انين
 لك هئاقتنا ىف تعضوو ..صيخرلا طيسبلا ثاثألا اذهب ىفتكت نأ
 ةاطعا ىذلا لاملا نم نيكألا ءزجلا تصضصخو ..اهقوذ لكو :اهتيضخش
 هقوف ثحبيل .ةلاصلا ردص ىف هتعضو «ونايب ىرتشتل ءاهتوخأو ءاهوبأ اهل

 ,ةليلق مايأ تضمو ..ةجوزو اجوز ..فطاوع عم شيعيل ىحتف لقتناو
 لوانتم ىف فيظن بترم هلوح ءىش لك ..ةنجلا ىلإ لقتنا هنأ رعشي ىهو
 ىمسي ام هلوح سيلو ..اهنانحو اهبح ىف هقرغت هبناجب فطاوعو ..هدي
 نم اهبسكي ىتلا ةليلقلا تاهينجلا ..ء.ىش نع الوئسم سيل هنإ ..ةيلوئسم
 هنكلو ؟اهقفنت فيك ىردي الو ..اهل اهيطعي .ةيقيسوملا قرفلا ىف هكارتشا
 سلجي وهو ..هتالاقتناو هرئاجس ىفكي ام امئاد هبيج ىفو ءبرشيو ءلكأي
 امير ..هعباصأ تحت نم جرخي عمال ءىش ال نكلو ؛ىنايبلا ىلإ موي لك
 .هنف نع ةداعسلا هتلغش
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 ىلإ انينح هب نإ ..ةداعسلا ىلع طخس ..ةنجلا ىلع درمت ..راث اجت

 ىسوم دجي الف هيف موقي حابص ىلإ ..درشتلا ىلإ ..ةريحلا ىلإ ..قلقلا
 مطحي نأ ديري ..هتيرح ديري هنأ ..هلكأي ائيش دجي الو ..هعضوم ىف ةقالحلا

 ..ىسفنلا ءودهلا اذه هركي هنإ ..اهفلخ فطاوع هتنجس ىتلا نابضقلا هذه

 لك هنورززي نيدلا اهترشاو تجوز براقأ ركيؤ».:ةيكاعلا هاراينلا ةركيي
 ىلع نوكحضي مث .هتحت ءىش ال ءايحطس افيخس امالك نولدابتيو ءءاسم

 ا .قلطني نأ ديري هنإ

 ا .مطحي نأ ديري

 لصي نأ ديري هنإ ..هتيرح نع ثحبي بهذو ..نونجملاك هتيب نم جرخو
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 لك تيبلا نم ذخأو ..ارح لازيال هنأب عنتقي ىتح ؛ةيرحلا دودح ىصقأ ىلإ

 ملو ..رمخلا نم اريثك برشو ..بابشلا عتارم ىلإ قلطناو ,دوقن نم هيف ام

 ررحتي نأ ..ررحتي نأ ديري طقف ..اهلكش الو ..اهمسا فرعي مل ..اهناضحا

 .ءودهلا نم ..رارقتسالا نم ..ةليضفلا نم

 ىهتنا هنأك سافنألا روهبم وهو ..ةصيخرلا ةأرملا ناضحأ نم قافأو

 ىف هيمدق ىلع عراوشلا بوجي ذخا مث ..هردص ىف شيعي شحو لتق نم
 هسأر ىف تناك دقل ؟بهذي نيأ ىردي ال وهو ءاحابص ةثلاثلا ةعاسلا

 ..ةيردنكسالا ىلإ رفسلا ىف ركفي ناك ..ليللا لوأ ىف ةريثك تاعورشم
 نكلو ..جاوزلا لبق هيف ميقي ناك ىذلا نويسنبلا ىلإ ةدوعلا ىف ركفي ناكو
 ساسحا الإ ؛هردص ىف الو هسأر ىف دعي مل ..ترخبت تاعورشملا هذه لك

 اهنأكو ..ناك امنيأ هعبتت اهنأك همامأ ناكرحتت فطاوع انيعو ؛مدنلاب ليقث

 .فطاوع ىلإ داعو

 هقلق نمو «هتاوزن نمو .هفعض نم بعت املك امئاد اهيلإ دوعي هنإ

 .هدرشتو

 فطاوع ىلإ لخسي نأ لواحي نآ نود ..ىئايبلا مامآ سلجو :تيبلأ لخسدو
 ام لك فرعتسف .هينيع ىف تلطأ ىل اهنأ نم اقثاو ناك ..مونلا ةرجح ىف

 ..ةسالس ىف هعباصأ تحت نم للستت ناحلألاو ..فزعي لازي ال وهو

 ,ةقيقر دي هتسمل امدنع الإ قفي ملو ..هتاوزن ىسنو ..فطاوع ىسنو

 نأ نود «ةوهقلا نم اناجنف هل مدقتو .هتنجو قوف هلبقت فطاوع تنحناو

 اهنع بيغي نأ هقح نم نأك ..ليللا لاوط ناك نيأ هلآست نأ نود ..ملكتت

 مث ..همأل رذتعي نبا هنأك هينيع اهيلإ عفرو ..اهيلإ دوعي مادام ؟ليللا لاوط
 ؛ لسغت هعومد لعل ..ىكبي نأ ىنمتي وهو ءاهردص ىف ههجو نفدو اهنضتحا
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 .اهبحي ىتلا ةجوزلا قح ىف هتئيطخ ..هتئيطخ
 .هتايح ىف لماك نحل لوأ اهموي متأو
 ا «مدخن» : نحللا ىمسأو

 ١ «مدخ» همسا :؛هجاوز دعب هعضو نحل لوأ ناك

 ,ةعاذإلا ةطحم هتعاذأ ..هروصتي نكي مل احاجن حجن ..نحللا حجنو

 دحأل ةمدقمك امنيسلا تاكرش ىدحإ هتذخأو ,تاناوطسإلا ةكرش هترتشاو

 خيرات تبتكو ..هتروص تالجملا ترشنو ..ىحتف مسا فرعو ..اهمالفأ

 .هتايح

 ىتلا ىه ..هتجوزل هيطعي نأ الإ حاجنلا اذه لك نم ىحتف مهي نكي ملو

 ..وه سيلو ..تحجن
 ..ربكأ تيب ىلإ القتناو ..هحاجن درطاو ..كلذ دعب نونسلا تضمو

 ىف اميقيل هيبأ ةافو دعب القتنا مث ..هيبأ ىلع هتحلاص ىتح فطاوع تعسو

 رئاحلا للدملا ريغصلا لفطلا لازي ال ..ريغتي ال وهو ءكلذ لك ..ةلئاعلا تيب

 حاجنلا هاطعأو ..انونجم امئاه جرخيف هب دبتست هتاوزن لازت الو ..هسفن عم

 طسولا نم ..تانيو ءاسن ..تاريثك فرع ..هتاوزن نع جيرفتلل ربكأ اصرف

 ..نينانفلا نم ريهاشملا ىلع نتفاهتي ىتاللا تالئاعلا تانب نمو «ىنفلا

 .هيلإ دوعي رخآ ناكم هل سيل ..هتجوز ىلإ دوعي امئاد ناك هنكلو

 ريرش ..ريرش هنأ دقتعي - هتاوزن ىدحا هب تديتسا املك - انايحأ ناكو

 سيل تاوزنلا هذه نكلو ..اهل صلخي نأ عيطتسي ال هنأل ..هتجوز بذعي هنأل

 ىه هتجوز تناك ول ..اهب قيضي الو ..اهنم برهي ال هنإ ..هتجوزب ةقالع اهل
 ءذوذشلا اذه نإ ..هسفن ؛هتجوز بناجب كانه نكلو ..اهل صلخأل ءىش لك

 امل ىرخأ ةاتف ةيأ جوزت هنأ ولو ..هتجوز ال ..هسفن اهثعبم تاوزنلا هذهو

 هبذعت ىتلا ىه ..هقلقت ىتلا ىه ..هعفدت ىتلا ىه هسفن نأل ..هلاح ريغت

 هباتنت امدنع هب رعشي ام لك نإ ..اريرش سيل وهو ..هتجوز هعم بذعتو

 نم عونب رعشي ناسنإ لكو ..عمتجملل ىدحتلا نم عون ىهو ,هتايون نم ةيون

 ةكرعم هسفن ىف نأب «ناويحلا نع فلتخي ناسنإلا نإ ..عمتجملل ىدحتلا

 «ىدرف نايك هل سيل ناويحلا ..هيف شيعي ىذلا عمتجملاو ,هتيدرف نيب ةمئاد
 ..هنع ذشي نأ نودو «لملمتي نأ نود ريبكلا عيطقلا عم هتزيرغب قاسني هنإ

 م
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 ..عمتجملا ىلإ جاتحم هسفن تقولا ىف وهو ..ىدرف نايك هل ناسنإلا نكلو

 اهعباط ةكرعم ..عمتجملا قحو درفلا قح نيب ةكرعم ىه ةرئادلا ةكرعملاو

 اذه رهظم فلتخا نإو ؛عمتجملا ىدحتي درف لكو ..عمتجملل درفلا ىدحت
 درفو ؛.همصخ لتقي نأ وأ ءقرسي نأب عمتجملا ىدحتي درف كانه ..ىدحتلا
 نزلا قب نسنالا يقاوبلا: نلظ رايس قولا قار عمتوسلا يوناو شل
 ..ابيرغ ايز ىدتري نأب عمتجملا ىدحتي رخآ درفو ءرورملا تاراشا فلاخيو

 ىلإ ةجاح ىف اهنأل ال ,.اقيشع اهسفنل ذختتف عمتجملا ىدحتت ةجوزو

 ةرئادلا ةكرعملا نع سفنتل ..عمتجملل اهيدحت نع سيفنتلل طقف امنإ ءقيشع

 سقنت اهتكلو ..اقيضح اهسقنل ذحتت آل ىرخنأ ةجوزو ..عمتجملاو هدرقلا نيب
 وأ ..رانلاب اهيوكتو ءاهبذعتو ءاهتمداخ برضت نأب ؛عمتجملل اهيدحت نع

 نيعب اهيلإ رظني هريغ تافرصت ىلإ رظني امدنع درفلا نأ كلانه ام لك

 درفلاف كلذلو ..درفلا نيعب رظني هسفن تافرصت ىلإ رظني امدنعو ؛عمتجملا

 ىدحتي رخآلا وه هنأ مغر هسفن مولي الو ؛عمتجملا ىدحت اذإ هريغ مولي

 .عمتجملا

 درفلا ىدحت اهرهظم ىتلاو :عمتجملاو درفلا نيب ةيدبألا ةكرعملا هذهو

 نوكت ةكرعملا هذه ..عمتجملا اهعضو ىتلا ةيقلخلا ءىدابمللو ديلاقتلل

 نم مخضأ .هتيدرفب نانفلا ساسحا نأل ..نانفلل ةبسنلاب دشأو فنعأ

 ..عمتجملا نع زيمتم ناسنإ نأب هبحاص عنقي نفلا نإ ..هريغ ساسحا
 ,عمتجملا نع هلزعي ساسحالا اذهو ..قلخلا ىلع هتردقو هتبهومب زيمتم

 .هيدحت ىف اناعمإ رثكأ حبصيف «هيلع هعفريو

 , بديع د ىتلاو يلع اضوركملا دويقلا ىدحتي ..عمتجملا ىدحتي طقف

 ايهم ره عملا شالا لادن ١ .ةمظنم ةبيتر ةيلئاع ةايح شيعي

 ىف هتجوزو الإ هباتنت ال ء.ىرخأ ةأرما ىلإ هعفدتو هباتنت ىتلا تاوزنلا هذهف

 اديحو هتكرتو ةيردنكسالا ىلإ هتجوز ترفاس نأ اريثك ثدح دقو ..تيبلا

 .ىرخأ ةأرما قيطي ال ,اهيف بيغت ىتلا تارتفلا هذه ىفو ..ةرهاقلا ىف

 , يقل نم يرثي نسيم اننا سلوي انإ مقياسا او هنارزاو بوحي 3
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 هنأك . 212111111111111 ا .ةريحلاو |
 ىلإ داع هيلإ تداع ام اذإف .هنع همأ تدعتبا اذإ شمكنيو أدهي ريغص لفط |
 ةواقشلا ىئف ىدامت امهم هنأب ساسحا هقامعأ ىفو :هروهتو هتواقش .

 كلهي نأ لبق هلشتنتو .هبقرت .هبناجب همأ تمادام هيلع فوخ الف ءروهتلاو |

 ؟عمتجملل دحت درجمو ..ةوزن درجم ىليلب هتقالع له نكلو
 ةوزن ..تاوزن درجم .نهفرع ىتاللا ءاسنلا لكب هتاقالع ربتعي ناك دقل

 وهو ..ةنس ىف الو ..نيرهش الو ..رهش ىف هتنت مل اهنإ ..ةوزن تسيل اهنإ

 سيل اهوحن هفطاوع نإ ..تايرخألا ءاسنلا نم هديري ناك ام اهنم ديري ال
 ائيش اهيف نإ ..هالابماللا هذهو .راتهتسالا اذه اهيف سيل ..لاعتفا اهيف

 .هردص ىف هب سحي انيكم اتباث
 ؟ اهبحي له
 ؟ هتجوز بحي وهو اهبحي فيك
 ش .ىردي ال

 ..ةايحلا ىه هتجوز نأ سحي هنإ
 .نفلا ىه ىليل نأو
 جاتحي ام لك اهيف دجي . .هسفن ىف هدجي ال ام لك هتجوز ىف دجي هنإ

 .حجنيو ءلمعيو شيعيل هيل
 ,قلقلا اهيف دجيو «ةبهوملا ا

 ..هلثم ةذاش .هلثم ةقلق اهنإ ..ذوذشلاو .ةريحلاو
 نحل فزعي هنأ ىلإ ؛هرطاوخو هتايركذ ىف درطتسم وهو ىحتف هبنتو

 .ىليل عم همضت ىتلا ةقشلا رجأتسا موي هعضو ىذلا «ىتيب»

 :ةرشعلا هعباصأب «ونايبلا حيتافم ىلع طبخو ..ةأجف فزعلا نع فقوتو
 ..ةعساو تاوطخ اطخو ءافقاو ضفتتنا مث ..هانب ىذلا تيبلا مدهي هنأك
 ىف راسو ..هتجوز ىلع رمي نأ نود «تيبلا نم جرخو ..ةفرغلا نم جرخو
 رودي لازي ال ليوطلا ثيدحلاو ..ةعيرس :ةعساو لازت ال هتاوطخو .قيرطلا
 .هردص ًالميو هسأر ىف
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 راذعالا سمتلي نأ لواحي اذامل ..دحلا اذه ىلإ هتايح كبري اذامل
 سيل قحب هسفنل بلاطيو ءرشبلا ىوتسم قوف هسفن عضي اذامل ..هسفنل

 هتءاج دقل ..ةرشع ةنماثلا ىف ىهو «نيثالثلاو ةعساتلا ىف هنإ ..رطخلا
 ..بابشلا اذهو ءابصلا اذهب قلعتف ..هبابشو ءهابص هيلإ لمحت اهنأك
 هبحب ال ؛هبابشو هابص ةدوعب اديعس ناك دقو ..امهرايت ىف اهعم عفدناو
 دعسف .ىنفلا هطاشن ىلإ نالعتفملا بابشلاو ابصلا اذه هعفدو ..ىليلل
 ..بحلا وه اذه سيل ..اهبحي ال هنكلو ..ىليل ..اهل لضفلاو ..هجاتناب
 ىذلا هرورغ وه ..هبابشو هابص وه هبحي ام نإ ..ةقيقحلاب هسفن حراصيل
 ٠ نأ بجيو ..ىليل بحن ال هنكلو ..اباش لازي ال هنأب عنتقاف .ىليل هتراثأ
 ..هيف شيعي ىذلا مهولا اذهب ىحضيو ..هرورغب ىحضي نأ بجي ..اهكرتي
 ..اهب ةمحر اهكرتي نأ بجي ..اباش ايبص لازي ال هنأ هل روصي ىذلا مهولا
 ديعيو اهكرتيس ..هماهوأو هتينانأو هرورغ حبذم ىلع اهتايح مطحي ال ىتح
 لحلا وه اذه نأل اهكرتيس ..هتجوز ةايحو .هتايحو ءاهتايح ىلإ ءودهلا
 .اهكرتيس ..هيف شيعي ىذلا كابترالا اذه لكل ديحولا

 انيع امهنأك امهقيرب عملي ناتعساولا هانيع ..الهاذ ..اليوط راسو
 دعصو ..نويلبماش عراش ىف ةرامعلا مامأ فقي هسفن دجو مث ..نونجم
 ناردجلا قوف هينيعب فاطو ..لخدو ..ةقشلا باب حتفو ..سداسلا رودلا ىلإ
 .جيشنلاب هبشأ تمص ..عومدلا هللبت تمص هنأ هيلإ ليخو ..ةتماصلا

 ؟ هتايح نم تيهذ ..ىليل تبهذ له

 ؟ اهاري نل له
 ةريفضلاو ..ناتنيزحلاو ناتنولملا نانيعلاو ..بابشلاو ..ابصلا

 .ناحلألاو ..تالبقلاو ..ىهتني ال ىذلا ثيدحلاو ..رضنلا هجولاو ..ةيبهذلا
2 

 ٠ .ةايحلا قيطي ال هنإ

 مطحيو .هتجوز مطحيو .هسفن مطحيس ..اهكرت ول ادحأ ذقني نل هنإ
 .اهكرت ىل ؛ىليل
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 ؟ اهكرتي اذاملف
 .امرج بكترت مل اهنإ
 .امرج بكتري مل وهو
 ,ةينانألا نم ربكأو .رورغلا نم ربكأ اهنإ ..اهكرتي نل ..اهكرتي نل ..ال

 ..هتريح اهنإ ..هقلق اهنإ ..هنف اهنإ ..هسفن اهنإ ..بابشلاو ابصلا نم ربكأو

 .ةناسنإ ىف عمجت هلك هرمع اهنإ
 .دعصملا راظتنا ىف فقي نأ عطتسي ملو ..ةقشلا نم افوهلم جرخو

 ؛نونجملاك عراشلا ىلإ جرخو ...هتاجرد زفقيو ءملسلا قوف ودعي لزنف

 .اهكرتي نل هنأ ىلإ اهنتئمطيو ءاهثداحيس
 ,ةفهل ىف نوفيلتلا ةعامس عفرو ..عراشلا ةيصان ىلع لاقب ناكد لخدو

 سرجلا تاقد توص عمسي وهو هنذأ ىلع ةعامسلا طغضو ..مقرلا رادأو

 .ىليل تيب ىف
 .لجر توص هباجأو
 .حودمم وأ دمجأ ناك امير ..ىليل وخأ هنأ دبال

 هنأك ءلوهذم ىهو اهناكم ىلإ اهداعأ مث ,ةهرب ةعامسلا اعفار لظو
 .هفرعي نكي مل ائيش فشتكا

 .خأ اهل ىليل نأ فشتكا هنأك

 ا 1١ ج سمشلا ءىفطت ال " ني



 تالا
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 ملو ..ليقث تمص هقوف مثجيو «موجولا هدوسي تيبلا ناك

 لك جرخو ءتمصلاو موجولا اذه حودمم الو دمحأ ظحلي

 اهتفرغ ىف ةسلاج مألا اكرتو ..ءاسملا ةرهس ةيضمتل امهنم

 ةلكشم ىف ركفتو ءقيض ىف اهسافنأ رفزت ىهو ..ةديحو

 اهتنبا نجست نأ ىفكي ال هنأ ملعت ىهو ..لح نع اهل ثحبتو ...ىليل اهتنبا

 ىليل ءاقل ىف تسيل ةلكشملا نإ ..ىحتف بح نم اهذقنت ىتح اهبقارتو

وس اهلخاد ىف شيعي بح وهو ..هل اهبح ىف ةلكشملا نكلو ..ىحتفو
 ءا

 لب ..ةيرحلا ىف شيعي امك ءنجسلا ىف شيعي بحلا نإ ..هلباقت مل وأ هتلباق
وأ اهتنبا نجست نأ عيطتست ال اهنا مث ..اومنو انكمت هديزي دق ء.نجسلا نإ

 

 ءرهش ىضقنيسو ..رمعلا لاوط ىقبي بحلاو ..رمعلا لاوط اهبقارت

 .ىحتف ءاقل ىلإ دوعتف ..اهتنبا ىلع اهتباقر فختو ءنارهشو

 ىلإ ترظنو ..هموجو اهبلق نع ضفنت اهنأك ؛ةقيمع ةديهنت ؛مألا تدهنتو

 .اهتايركذ نم اطيرش ىرتل «ةذفانلا جاجر لالخ نم ءامسلا

 .بح اهمايا ىلع نكي مل هنإ : اهل تلاق دقل ..بحت مل اهنأ نظت اهتنبا نإ

 .اهتنبا اهتملظ دقل

 اهلهأ ةباقر نم انجس نكي مل هنكلو ..نجسلا ءارو نم تبحأ اهنإ

 .اهقامعأ ىف بسرت ىتلا ءىدابملاو ديلاقتلا نم انجس ناك امنإو ء.بسحف

 .مالسلا دبع تبحأ

 تناك ..ةرم لوأل هتأر امدنع اهرمع نم ةرشع ةعباسلا ىف تناكو

 اهتيبرم اهعمو «ىكلفلا عراشب ريبكلا مهرصق ةقيدح ىف ةسلاج

 اهنأك هيلإ ترظنو ..اهيخأ ةرايزل ءاج دقو لخدي هتأر امدنع ..ةينادوسلا
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 ١ ..هجولا رمسأ ..اليوط ..اهتلوفط ىف هتليخت املاط ىذلا نسح رطاشلا ىرت |
 اهآرو ..هيتفش قوف ريغص براشو ..ناتعساو هانيع ..تامسقلا ىوق
 نع ناجرفنت هاتفش تداكو «ةعيرس ةرظن اهيلإ رظنو .ةهرب هتاوطخ تفقوتو
 .رصقلا لخاد ىلإ هقيرط ىف رمتسا مث ..ةماستبا

 تلظو ,.هيتفش ءارو ةئبتخملا ةماستيالا تحملو ,اهبلقب هترظن تطقتلاو

 : اهلأست اهتيبرم ىلإ تتفتلاو ..امهنع باغ ىتح اهينيعب هعبتت
 ؟ حابص اداد اي هد نيم -

 مث ,لجر نع اهلآست اهنأل اهمولت اهنأك ةدح ىف اهتيبرم اهيلإ ترظنو
 : ةينادوسلا اهتجهلب ةرجمزم تلاق

 ؟ هيل هنع ىلأستب ..كلام تنإ -

 .ةريبك ةماستباب اهتيبرم وشرت ىهو تايانع تلاقو
 .انتيب لخديب نيم فرعأ ىنازياع شم ىنعي ..اداد اي مالبساي -

 اهينيع تخرأ مث ءاهردص بقثت نأ لواحت اهنأك اهتييرم اهيلإ ترظنو
 : تلاقو

 ..ةعارزلا ريزو اشاب ديجملادبع نبا ..هيب مالسلادبع ىديس هد -

 .ىوق هيب تزع ىديس بحاص
 .تايانع ىتفش قوف ةريبك ةماستبا تزفقو

 .ناعمإ ىف اهيلإ رظنت اهتيبرم تلظو

 رمحتو .كيترت .هأرت امدنع تأديو ..هراظتنا نم سأيت ال اهنكلو ..هارت الو
 تادبو ..هيلإ ريطي نأب مهي هنأك اهردص ىف شعتري اهبلقب سحتو ءاهاتنجو
 مث ..هيتفش فلخ نم قلطنت هتماستباو ,ةحارص رثكأ ودبت اهيلإ هترظن

 تكراشف :؛بحلا اذه مواقت نأ اهتييرم عطتست ملو ..اهمونو ءاهتظقي لكو

 لك هنع تفرعو ..مالسلادبع نع الإ ثيدح امهل دعي ملو ..اهرس ىف اهتبيبر
 ,قوقحلا ةيلك ىف بلاط ..هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف هنإ ..ءىش
 نم ةردحنملا ةريبكلا هتلئاعو ..هتوخأو ..هيبأو همأو ..هتساردب متهي ال هنكلو
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نمتيو ..ماني الو ..اهبحي هنإ ..هنم باطخ لوأ ..مالسلادبع'
 ..ءاقل ةعاس ى

 ..هتاملك سفنتت تناك ..تارملا تائم ..تارملا تارشع باطخلا تأرقو

.اهبلق قوف اهردص ىف ىهو مانتو ..هفورح ىوس اهلايخ ىف ىرت الو.
. 

نأب ةعنتقم تناك اهنكلو ؟اذامل ىردت ال ..هيلع درت مل اهنكلو
 ..هيلع درت ال اه

 .نابشلل تاباطخ نبتكي ال تانبلا نإ

 ىتح ةدحاو ةملك ..هيلع درت نأ اهوجري هنإ ..ناث باطخ هنم اهءاجو

اطخو ..اهمامأ فقي ديلاقتلا لبج لازي ال ..هيلع درت ملو ..نئمطي
 ..ثلاث ب

 . .هيلع درت نأ تررقو ..زتهي لبجلا أديو :
 هتبتك دقل ..مالسلا دبعل هتبتك باطخ لوأ ركذتت ىهو «مألا تمستباو

 تناكو ..ديدج نم هبتكتو دوعتو هقزمت ةرم لك ىفو «ةرم نيثالث نم رثكأ

ك ىقتنت لظتو ءتيبلا ىف نم لك ماني نأ دعب :ليللا ىف هبتكت
 ىتح هتامل

 ءاهلايخ ىف تاملكلا ىقتنت لازت ال ىهو راهنلا رمي مث ..حابصلا
 ىتأي ىتح

 .ىرخأ تاملك ءاقتنأ ىف ركفت دوعتو ءاهقزمت مث ..اهبتكت نأ لواحتف ليللا

 ..اهدحو اههجاوت اهتايح ىف ةريطخ ةلكشم لوأ باطخلا اذه ناك دقل

 .ىلع اهتضرعف ليوطلا رهسلا رثأ نم اهنول عاقتما اهمأ تظحال ىتح

 .باطخ ةباتك ةلواخم الإ اًئيش ىناعت نكت ملو ..بيبط

رو ىلع امئاد هيلإ بتكت تناكو ..امهنيب تاباطخلا تلاوتو
 نول ىف ق

اك ..ديعب نم ءاقل ..ءاقللا ديعاوم هل ددحت تناكو ..حتافلا درولا
 هل لوقت تن

 ىقتنيو «كانه ىلإ بهذيف ءسيسمر حرسم ىلإ اهتلئاع عم بهذتس اهنأ
 نابعتي الو ..ةسلتخم تارظن ىف هبقرتو هنم اهبقري لظي ءادعقم

 سالتخا نم

 ىف اهرظتنيف :ةيلئاع ةرايز ىف اهمأ عم ةبهاذ اهنإ هل لوقت وأ ..تارظنلا

 .ديعب نم اهعبتيف اهترايس ىف همامأ رمت ىتح ..قيرطلا ىنحنم دنع هترايس
 ةقيقش نأ اهغلبأو اهوخأ اموي اهءاج نأ ىلإ ..نايقتلي اناك اذكه

 نم تبرتقا دقل ..اهبلق قفخو ..اهيلإ فرعتلاو اهترايز ديرت مالسلادبع
 .مالسلادبع اهبيطخيس ..اهلمأ

 ضرعت اهنأك ءاهبايث ىهبأ ىف اهتلبقتساو :مالسلادبع ةقيقش تءاجو
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 : ارس اهغلبت اهنأك سمه ىف ةقيقشلا تلاقو ..امهدحو ناتاتفلا تسلجو
 ةدحاو لمجأ كنإ لوقيب ..ادج ىكيب بجعم مالسلادبع هيبآ هد -

 .درت ملو ؛تايانع هجو نقتحاو

 .اهدودح نع

 ءىش اهيف ناك دقل ؟مزاحلا تمصلا اذه تتمص اذامل تايانع ردت ملو

 اهمارتحا سمت وأ ءديلاقتلا سمت حير هب تفاط املك ضفتني ءاهنم ىوقأ

 تايانع ىلع تمكح دقو تفرصنا اميرو ..مالسلادبع ةقيقش تتكسو
 ةبحصب ةرايزلا تايانع اهل تدر دقف كلذ مغرو ..مدلا لقثو تمزتلاب

 لبقأو ..هراد ةقيدح ىف اهرظتني مالسلادبع تأر تجرخ امنيحو ..اهتيبرم
 ىف رثعتت تعرسأ اهنكلو ..اهيلإ ثدحتلاو اهتحفاصمب مهي هنأك اهيلع
 لك ..ثهلي اهبلقو ..اهترايس لخاد اهسفن تفخأو ءاهكابتراو اهئايح

 هذه وه ءديلاقتلا ىدحت ىف هيلإ لصت نأ عيطتست ام رخآ ناك دقل
 .عيطتست ال ,كلذ دعيو ..ةسلتخملا تارظنلا ءاقلو ,ةلدابتملا تاياطخلا

 ..مويلا اذه رظتنت ىتلا اهدحو ىه نكت مل اميرو ..اهتبطخل مالسلادبع
 ىف راظتنالا اذه حير حملت تناك اهنإ لي ءاهتييرم اهعم هرظتنت تناك
 .اهمأ ثيداحأ

 مث
 ..هدحو بألا داعو ..ندنل ىلإ هيبأ ةيحصب مالسلادبع رفاس ةأجف مث

 .تاونس اهيف ىقبيسو دروفسكا ةعماجب قحتلا دق مالسلادبع نأ تفرعو
 .تيدعتو

: 
 قبي ملو ..تام ىتح شمكني لظو ..اهبلق شمكنا ..اريبك اباذع تيذعت

 وه ام ..اذامل ..اذامل ..مالسلادبع اهبطخي مل اذامل ..اهلؤاست الإ هيف
 ؟ رسلا
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 اذامل : لءاستت لازت ال ىهو .ءاهدالوأ بأل روهش ةعمضب دعب اهوجوزو

 ؟مالسلادبع اهبطخي مل
 اهتابجاو فرعت اهنإ ..ىح ريمضو تيم بلقب ءاهجوز ىلع تلبقأو

عتو ..اهجوز نوكي نأ نكمي لجر ىأ وحن ..اهجوز وحن اديج
 هذه فر

 ىف باتك نم مص اهتظفح اهنأك اهفرعت ..اهب سحت نأ نود تابجاولا

 .اهردص

 .اهجوزب دعست ملو

 نأ نود «ماظتناو ةقد ىف ريست «جاوزلل ةدعم ةلآ ..اهقح نع لأاست الو

 ..للخ اهبيصي وأ لطعتت

 دقل ..مالسلادبع ءابنأل اهعبتت وه ءاهتايح ىف ارس ربتعي ناك ام لكو
 هنكلو ..هتسارد متي نأ نود هرفس نم ماع دعي داع

 دقل ..رخآ اناسنا داع

ةقيطلا ءاسنو ..ةحيضف هل موي لكو ..هذللا ىف اقرغم ..اروهتم حبصأ
 

أف ءهوبأ تامو ..هلاومأ رثعبي وهو ..هيلع نومتريو ..هلوح نوفتلي ةيقارلا
 ذخ

ع ثدحتتو ..هتروص رشنت تالجملاو ..اقيزمت هتورث قزمي
 تاحفص ىف هن

 .ءاسنلا لك لمأو لوألا رصم ىتف هنإ ..عمتجملا

 .جوزتي مل هنكلو
 اهبلق ىف زخوب سحتف ءاهتقبط تانب عم هتارماغمب عمست تايانع تناكو

 ..جوزتي مل هنأ امئاد اهيزعي ناك ءنكلو ..سيبابدلا زخوك اهتماركو

ساسحا نم اهيف ىقب ام لك تامل ..جوزت هنأ ىلو ..اهريغ جوزتي مل
 

 .ةناسنإك اهنايكب
 ..ماظنو ةقدب رودت ىتلا ةلآلا ..اهبجاوب موقت ىتلا ةجوزلا لازت ال ىهو

 نم لقأ ةلئاع نم هنأب هساسحال هراقتحا ..اهجوزل راقتحاب رعشت تأدب دقو

 ,رهاظملا ىف قارغالاب .هسفن ىف صقنلا اذه ةيطغت هتلواحمو ءاهتلئاع

 .اهيلع هناسل قالطأو ءاهب ةناهتسالا هتلواحمو

 تعلتبا اهدالوأ لجأ نمو ..اهتايح اهيلع اوألم دق اهدالوأ ناكو

 نع اهولغشي مل اهدالوأ نكلو ..هب نيروخف اوبشي ىتح ءاهجوزل اهراقتحا

 ؟مالسنلادبع اهجوزتي مل اذامل ..ادبأ تفهي مل ىذلا اهلؤاست
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 لازت ال ..لطاستت لازت ال ىهو اماع نيرشعو ةسمخ نم رثكأ ىضم
 .رسلا نع ثحبت

 مهتضفر ..اعيمج مهتضفر اهنكلو ..اهجوزتيل لجر نم رثكأ مدقتو ..اهرمع
 نم اهبطخي اهمع نبا اهءاج مث ..اهضفر بابسأ نع لءاستت نأ نود

 اهل لذبيو ؛مع نباك تيبلا ىف اهيلع ددرتي ناكو ..اريثك حلاو ..اهيخا
 له : لءاستت تادبو ..هجوزتت ىك اهوخأ اهيلع حلاو ..هتامدخ اهدالوألو

 ؟ جوزتت نأ بجي
 ,حودمم لبقي ىنحناو :مهترايزل اهمع نبا ءاج ..باوجلا دجت نأ لبقو

 ..هنم نورفني مهلك اهدالوأ نأ ظحالت تأديو ..همامأ نم برهو هنم رفنف

 ىلع قلغيو هتفرغ ىف ىفتخي ىتح هاري داكي ال .هنم برهي تاذلاب دمحأو
 ءاوفرعي مل مهنأ مأ ؟اهجوزتي نأ ديري هنأ دالوألا فرع له ..بابلا هسفن

 نم لك نوفشكي مهلعجت ةسداس ةساح ...الوألا لك ىف .دالوألا ىف نكلو
 .مهمأ جوزتي نأ لواحي

 نآل نكلو ,بسحف اهدالوأ لجأ نم سيل ..اهمع نيا جوزتت نأ تضفرو

 اهنأ مث ..ىرخأ ةبرجت ىلع مدقت نأ ىلع اهعجشت ال ,جاوزلا ىف اهتيرجت
 .جاوزلا ىلإ ةجاح ىف تسيل

 .اهدالوأل تشاعو

 :لعاستتو مالسلادبع ءابنأ عبتت لازت ال اهنأ الإ رس نم اهتايح ىف سيل
 ؟ اهجوزتي مل اذامل

 .ديحولا اهبح هنإ
 .اهبلقل ةديحولا ةقفخلا هنإ

 .اهفطاوع دوكر ددبت ىتلا ءاهتايح ىف ةديحولا ىركذلا هنإ
 .مالسلادبع اهيلإ داع ءاهجوز ةافو نم تاونس ىنامث دعيو
 .اهيخأ ةبحص ىف ..ةرم لوأل اهتايح لخد امك داع

 ..اميسو ..اقينأ لازي ال هنكلو ..نيسمخلاو ةثلاثلا ىف ..نآلا زوجع هنأ
 هدادتعا نم ففخو ..هتايح ىف طارفالا اليلق هكهنأ دقو ..ةيصخشلا ولح

 ىتلا ةرظنلا سفن تأر ؛هينيع ىف ترظن امدنعو .هتورث مظعم ددب هنإ هسفنب
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 .هيتفش فلخ ةيفتخملا ةماستبالا تأرو ءةره لوأ اهتطقتلا
 .فهكلا لهأ ةمون نم قافأ هنأك ءاهبلق قفخو
 عراشب ريبكلا مهرصق ةقيدح ىف ةفقاو ةيبص لازت ال اهنأك تسحأو

 .درولا نولب اهيتنجو وسكت اهؤامدو .ىكلفلا
 .مالسلادبع اهيلإ داع دقل

 .دعب اهجوزتي مل وهو ءداع
 .اهبيطخيل داع

 حملت نأ عيطتست اهنكلو ..ىلوألا هترايز ىف جاوزلا نع اهثدحي ملو
 نع فشكت ةرثانتم تاملك ىفو ..ةثيدح عيضاومل هرايتخا ىف جاوزلا ةوعد

 ديرت طقف ..هجوزتت مل ىل ىتح ..جاوزلل اهبلطي هعمست نأ ديرت ىهو ..هبلق
 اهتمارك امبر ..اهنم دقف اًئيش درتست نأ ديرت اهنأك «جاوزلل اهبلطي نأ
 رعشت نأ ديرت ..اهبلق ةميزه امير :عئاضلا اهلمأ امير ةحورجملا
 .ديحولا اهبح راصتنا ..راصتنالاب

 .هةعم امئاد اهوخأو «مالسلا د يع ةرايز ترركتو

 ةيده لوأ نكت ملو ..ةتالوكيشلا نم اريبك اقودنص اهل مدقو اموي ءاج مث
 : اهل اهمدقي وهو اهل لاقو ..اهيلإ اهلمحي ىتلا ,ةريغصلا ايادهلا هذه نم

 ىللا ىتنإ ..سب ىتنا ىكل ..دالوألل شم ىتنا كل ىد ةتالوكيشلا -

 ..كدحول اهلك اهيلكات ىللا ىتناو ءاهيحتفت

 اهيفو ؛:ةشهد اهيف ..ةروهيم ةرظن ىف اهانيع تعستاو ..هتحتفو اهتفرغ ىلإ

 .عومد اهيفو .ةحرف
 .ةتالوكيش قودنصلا ىف سيل
 ..قرزا طيرش ىف ةطوبرم ءنوللا ةيدرولا تاباطخلا نم ةعومجم هيف نإ

 ..ةايحلاب ضبنت لازت ال ..اهنولب ةظفتحم لازت ال اهنكلو ..ةميدق تاباطخ
 اهنإ ..مالسلادبع طخ اهيف تأرو ءاهتحتف ؛ةيوطم ةقرو تاباطخلا عمو

 ا
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 .عومدلاب اهانيع تقرورغأو |
 خيرات سفن هنإ ..هخيرات تأرقو ..هل هتبتك ىذلا لوألا باطخلا تحتفو '

 .اماع نيرشعو ةتس ذنم مويلا

 .هل هتبتك باطخ لوأ ىركذ ىف اهتاباطخ اهادهأ دقل
 ةلفط اهنأك ءاهيوث مكب اهتحسمو ..اهينيع نم عومدلا ترمهناو

 أرقت تداعو «بابلا تلفقأو تماقو اهسفن ىلإ تهبنت مث ..ةريغص

 ..اهابص ىرت تناك ..اهلالخ نم ىرت تناك ءاهأرقت نكت ملو ..اهتاباطخ
 اداد ىرتو ..اهابأو اهمأ ىرتو ..ىكلفلا عراش ىف ريبكلا مهرصق ىرتو'

 اهبايث ىرتو ..اهبكرت تناك ىتلا ةريبكلا كيوبلا مهترايس ىرتو ..حابص
 ىرتو ..اهرهظ قوف ىلدتت تناك ىتلا اهتريفض ىرتو ..اهيدترت تناك ىتلا

 | ىف رمهنت اهعومدو ..و ..هتماستباو هترظن ىرتو ..هبابش ىف مالسلادبع
 . اهيتنجو قوف تمص

 دقف ىه امأ ءاهتاباطخب تظفتحا دقل ..اهنم اصالخا رثكأ ناك دقل
 امير ..جوزتي مل هنكلو ..تجوزتو ..ندنل ىلإ رفاس نأ دعب هتاباطخ تقرحأ

 نو وا ا ا و

 ىبراي اذامل ..رفاسو اهكرت اذامل . . اهجوزتي مل اذامل ..نكلو
 نع فكت ال عومدلاو . نكآلا دعي دهاؤلا انتاباطخ ارغت ترمكشاو

 باطخ هنإ ..درولا نول ىف.سيل هنإ ..ريخألا باطخلاب تكسمأ مث ..اهينيع
 باطخلاو ..مالسلا دبع طخ هنإ ..اهطخ سيل فرظلا ىلع طخلاو ..قرزا
 .ىلاو اشاب ديجملادبع ..مالسلادبع دلاو مساب هنإ . .اهمساب نيل

 اهدي ةدشبمي تراو

 .اماعنيرتشغو ةتس اهريح ئذلا سلا نم: برتقت اهنآ تسحأ
 : نيتشعترم نينيعب هتأرقو ؛ةشعترم ديب باطخلا تحتفو
 .نيزعلا ىدلاو»

 كتئمالاو :ةيفاعلاو ةختصلا» اهعنقم نوع نا ىطتزاو ةطيركلا كدي لبقأ»

 ةميرك تايانع ةسنآلا نأ ىتقيقش ىنتغلبأ دقف ا
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 نا كنم'بلظا نأ امئاد ىلما نات دقو ..تيطخ دق :ئجاو اشاب تقاز
 الولو ..قيرعلا لصألاو ميركلا قلخلل لاثمو ةلماك ةاتف ىهف ..ىل اهبطخت

 ذنم ناملعي ىاتقيقشو ىتدلاوو ..ةينمألا هذه كيلع تينمتل ءىجافملا انرفس
 .كيدل زيزع لكب كفلحتسا ىنإف كلذلو ..اهب جاوزلا ىف ىتبغرب ةدم
 دهجلا لذبت نأو ؛ىل اهبطختل اهدلاو ىلإ مدقتت نأ ىتقيقش ةايحو ىتايحبو

 لمكأل ارتلجنا ىلإ - اهلهأ قفاو اذإ - ىهو انأ رفاسن مث نارقلا

 «..ف ..زيزعلا ىدلاو اي هارت

 .باطخلا ةئارقردتت ملو
 .اهقنخت اهعومد نأك ضفتنت ىهو .ءاكبلاب شهجت ءاهشارف قوف تطقس
 .اهجوزتي نأ دارأ دقل
 : اهجوزتن نأ لراخ
 دارأ امير ..اهتبطخ خسفل لخدتي نأ هوبأ ضفر امير ؟ثدح اذام نكلو

 - ملعت نأ نود - اهدلاو ضفر امير وأ ..جوزتي نأ لبق هميلعت متي نأ هنبال
 .اهجوزتي نأ لواحو دارأ هنأ مهملا

 .ءاكبلاب شهجت تداعو
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 .اموي رشع ةسمخب اهنارق دقع خيرات دعب

 .ةداعسلا راطق ..بحلا راطق اهتافو ..طقف اموي رشع ةسمخ

 .هخيرات تأرقو ..ةيناث ةرم باطخلا ىف ترظنو ءاهسأر تعفرو

 هباصعأو هبابش قزمي ..اديحو ءابزع شيعي نأ مالسلادبع ىلع مكحو
 .ىولسلا نع اثحب ؛هتورثو

 ..اهميشايخ ألمت اهجوز سافنأو ..ضبني ال بلقو ءسحي ال دسج ..فافجو

 .اموي رشع
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 ىف ةاتف اهنأك ..اهيمدقي شارفلا برضتو ء.ءاهرعش دشتو ..ىكبت تداعو ا

 .اهظح ىكبت ..ةرشع ةعباسلا

 .ةايحلا تدرتسا اهنأك ..اهقورع ىف ةطشن اهؤامدو ..قفخي اهبلق
 ىف ىهو تسحأو ..ىلاتلا مويلا حابص .نوفيلتلا ىف مالسلادبع اهاقلتو |

 نأب اهسفن ىلعو هيلع لخبت ىهو ..امهتايركذ لك ديعي نأ لواحي هنإ
 لبج..اهنيبو هنيب فقي لازي ال لبجلا نإ ..تايركذلا رهن ىف هعم قاسنت
 .حابص اهتيبرمو اهمأ اهردص ىف اهتسرغ ىتلا ءىدابملاو ديلاقتلا

 .اهجوزتي نأ ديري وهو
 اهنكلو ..اهيخأ نم اهبلطيف ..فوستو .ددرتتف ..اهسفن نم اهبلطي هنإ

 .ايأر ىدبت نأ عيطتست ال

 فافجلاو نامرحلا ضوعت ..اهتاف ام لك درتست مث ..نيسمخلاو ةثلاثلا ىف

 ١ ؟ اهؤانبأو

 ..مهبح بسكي نأ اريثك لواح دقو ..هنم اورفنو هوهركف ..مهمأ اهنم ذخأي

 اثيدح ,هنع مهثدحت امئاد اهنإ ..هب نوبحري مهلعجت نأ رثكأ ىه تلواحو

 ريبدت ىف اهل اهمدقي ىتلا تادعاسملا ىدم ىلع مهعلطت امئادو ..ابيط
 : .اهكالما

 هوفذقيو ..هنع اوقرفتي ىتح .تيبلا لخدي داكي ال هنإ ..لمأ ال نكلو

 .تاعفصلا اهنأك تارظنب

 اهبح وه مالسلادبع نأ مهل لوقتو ءاهتايركذ قودنص مهل حتفت له
 .هجاوزب اهل نوحمسيو ءاهنومحريو ءاهنومهفي مهلعل ..اهتايح ىف ديحولا

 .عيطتست ال اهنإ ..ال
 لجر بح نم بكا ..بحلا نم ربكأ ءىش ءاهئانبأ رظن ىف مألا نإ

 هب اهعمجتو الجر بحت همأ روصتي نأ عيطتسي ال نبا لك نإ ..ةأرماو
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 . هابأ وه لجرلا اذه ناك ىل ىتح ءمارغ تايركذ

 رودت «ةقرفتم ةينوفيلت ثيداحأ ىوس .مالسلا دبع نيبو اهنيب سيلو
 قلغي نأ اهمزحب هتدوع دقف ..اهدالوأ نوئكشو ءاهكالمأ ةرادإ لوح اهمظعم

 ٠..جاوزلل اقيرط نادجحي امدنع الإ هحتفي الو ..هردص ىف تايركذلا قودنص

 ءدمحأ اهنبا ىلإ اهينيع عفرتو .هنع اهدالوأ ثدحت نيحلاو نيحلا نيب ىهو

 . اهبح نم اهتاف امع اهضوعيو ..اهرس فشكي نأ هيلإ لسوتت اهنأك
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 ..بحت مل اهنأ دقتعت اهتنباف كلذ مغرو ..اهيتفش قرحي اهدهنتو ..دهنتت

 !! اهمايأ ىلع بح كانه نكي مل هنأو

 ىف ركفت تداعو ..اهينيع ىف تارظنلا تدتحاو ءاهتماستيا تحسم مث

 . ىحتف بحت ىليل نأب نمؤت ال اهنإ
 . ةمهاو ىليل نأ دبال

 . مهو درجم

 .نع ىأني نأ هتعيبط نم بحلا نأ ..ءىطخي نأ نم ىقرأ بحلا نإ
 . ابح سيلو ؛ةميرج وه ء:جوزتم لجر بحو ..ةميرجلا

 . اقح هبحت تناك امير ..ىردي نم نكلو

 :.مث ..اجوزتم الجر بحت مل اهنإ ..اهتنبا نيبو اهنيب اقرف كانه نكلو ..سانلا
 .اهسمن ماما ةفيعض ..اهفطاوع ىف ةفيعض ..ةفيعض ىليل اهتنباو ءةيوق اهنأ

 ١ ؟ اهتوق رس ام ..ىهو

 .:ةيساق ءىدابم نوكت دق ..ءىدابملا نم ةعومجمب نمؤت اهنأ اهتوق رس
 اهيمحت ءىدابملا هذه نكلو ةايحلا ةعتم نم اهمرحت ةفاج ءىدابم نوكت دق
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 قيرط ..ةمالسلا قيرط ..حوضوب قيرطلا اهمامأ ددحتو ..اهسفن نم

 ؟ ريست نيأ ىلإو ءىه نيا هلالخ ىرت نأ عيطتست سمشم
 .. ىه اهينذ بنذذلا ناك اميرو .. ءىدابمب ىمتحت ال اهنأ اهتنيا فعض رسو
 تأشن ىتلا 'ىدابملا اهتنبا ردص ىف عضت نأ لواحت مل ىهف .. مأك اهبنذ

 1 ..عطتست مل ىأ ..اهيلع

 نأب ىفتكي ال نيدلا نإ ..ةايحلل ةقيرط اهنإ ءتاملك درجم تسيل *ىدابملاف

 درجم تسيل ديلاقتلاو ..مهتايح ةقيرط مهل عضي لب ءريخلاب سانلا ىصوي

 ..رهظم اهنإ ءاناميإ طقف تسيل ءىدابملا ..ةايحلل ةقيرط اضيأ اهنإ ءاياصو

 ىتلا ةايحلا ةقيرط سفن ىلع اهتانب ءىشنت نأ عيطتست تناك له ..نكلو
 الإ تيبلا نم اوجرخي الأ ىلع مهريجت نأ عيطتست تناك له ..اهيلع تأشن

 نم نهمرحت نأ عيطتست تناك له ..اهتبحص ىف ىأ ةيبرملا ةبحص ىف
 الجر نثداحي الأ نهيلع ضرفت نأ عيطتست تناك له ..ةعماجلاب قاحتلالا
 مل ..نمزلا ريغت مامأ مأك تراتحا دقو ..ريغت نمزلا نإ ؟ له ..له ..اييرغ
 ..اهيلع تاشن ىتلا اهديلاقت هيلع قبطت نأ عطتست مل ..هب قحلت نأ عطتست

 نأ هتعاطتسا ام لك ..اديدج انمز اهب هجاوت ةديدج ديلاقت ىلع رقتست ملو
 نقحتلي نأب اهتانبل تحمس ..اهؤاكذ هيلإ لصو ام تقبط ..تدهتجا

 ةقثاو تسيل ىهو ..اهب نقحتلي نأب هتانبل حمسي مل اهاخأ نأ مغر ةعماجلاب

 ىف ءىطخت مل اهنأ نم ةقثاو تسيل اضيأ اهنكلو ءباوص ىلع اهاخأ نأ نم
 ىقلت اهنأك ..فزاجت ىهو .ةعماجلا اهتانب تلخدأ دقل .هتذختا ىذلا رارقلا

 .نهذقني نأ هللا ىلإ لهتبتو ءىطاش ىلع عكرت مث « رحبلا طسو نهب
 ..نهرغصأ اهنأل امير ..اهتاوخأ نم اهفطاوع ىف افعض نهرثكأ ىليلو

 ةجاح ىف ىهو اهكرت ..ةريغص ىهو تام مث ءاريثك اهللد اهابأ نأل اميرو
 ..هنع اهضوعت نأ مأك ىه عطتست مل نانح ..هيلع اهدوع ىذلا هنانح ىلإ

 مث ..اهماهوأ ىف هنع ثحبت تحارف ..هنع اهوضوعي نأ اهتاوخأ عاطتسا الو
 نم ةعطق هيف تدجو اهنأل هتبحأ ..هتبحأف ..ماهوألا هذه ىحتف تسبلأ

 .اهب اهيبأ مامتها نم ةعطق ..اهيبأ
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 | ىف باوص ىلع تناك امبرو ..كلذ لك ردقت نأ عيطتست ةيكذلا مألا نإ
 اج ىلا تباك اميرو ءاهريدقت قت

- 

 .اهتنبا ةيامحل ةدحاو ةليسو الإ كانه سيل
 .جوزتت نأ
 ..ليقتسم اهل سيل ىقيسوسلا اهكسارمو ::ةزشغ ةثماثلا ىفاافنإ

 ىذلا نصحلا ىه جاوزلا نإ ..نهفعض نم تانبلل ةيامح امئاد ناك جاوزلاو
 .نمرلا نم هيف نيمتحيل ؛مهتانب لهألا هيف عضي

 ؟ نم جوزتت
 راع ماسلا حلا ا تي قالا اهل مدقت دقو ..قنال جوز ىأ

 مث ..امهتسارد نم اهتخأ ىهتنت نأ : ىلإ رظتتت نأ لمات تتاكو .اهتنبا
 ..ىليل جوزتت نأ بجيو ..ءىش لك نآلا ريغت دقل .:نكلو ..اهجوزت

 .اهجاوز ىف تيقش اقير نكاو

 7 نإ . ا اتا ةلئاع
 ..لمع جاوزلا نإ ..عومدو «قرعو ,بعتو ,دك نم ةايحلا ىف ام لكب .ةايح

 ..ءانبلا متي امدنع ..ةياهنلا ىف الإ نودعسي الو ءنوقشي نونبي نيذلاو ..ءانب .

 اهدالوأ دجتو ,مايألا اهب رمت ءدعستس اهنكلو ..امير ..ىليل ىقشتسو

 .اهيديب ةتماقا دق ةلئاع ءانب دجتو ءاهلوح

 .ءاسم لك ةلوج ىف تيبلا ءاحناب فوطتل اهتقرغ

 وهبلا ىلإ تراسو ..تلدع اهنكلو ..بابلا حتفت نأ تمهو ..اهلخادب

 لك ؛نيتسلاج .ةليبنو ىفيف تناكو ..بتكملا ةفرغ ىلإ تلخد مث ..ىجراخلا
 ىلعو ..حوتفم باتك امهنم لك مامأو ..بتكملا ىفرط دحأ ىلع امهنم
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 ..ىليل امهيتخأ ةصق ىلع امهتعلطأ دق مألا تناكو ..نيزح موجو امهيهجو
 اهصيلختو ءاهتبقارم ىلع ءاهدعاسي نأ امهنم تبلطو ..ىحتفل اهبح ةصق
 .بحلا اذه نم

 : اهيتنبا دوجو ىلع قلعت نأ نود مألا تلاقو
 ؟ تانب اي اوشعتت اوموقت شم -
 : ةليبن تلاقو

 .امام اي ةيوش نامك -

 : اههجو المي طخسلاو ىفيف تلاقو
 ..ىشعتاح شم انأ -
 : اهيلع درت مألا تلاقو

 .ةركاذملا نم مهأ كتحص ..ىشعتت مزال -

 .ىفيف درت ملو
 : اهيلإ لسوتت اهنأك ةليبن تلاقف ةفرغلا نم بحسنت نأ مألا تمهو

 :عيدصلا نم طاش شتلطباه قد... امامي نادل ىلخت كتح
 اهبلقو اهنانح ئفخت نأ لواحت ىهو تلا مث ءاليلق مألا تددرتو

 : ةداجلا اهتجهل ءارو عاتلملا
 .اهحيري طايعلا ..طيعت اهيلخ -
 : ةليبن تلاقو

 اهاعم نوكن مزال ..ةدحاو ةرم ةدك شم ..امام اي ىكيلع مارح -

 .ةجاح اهسفن ىف لمعت نيدعب ..ةمرجم اهنإ شاهمهفنام ..نينينح
 : ىفيف تلاقو

 .اهتبقر عطق ةزياع ىدد-

 : ةليبن تلاقو

 ..ةدك ىتلق شيتنكام ءاهبلق ىف ىللاب ةساح ىتنك ىل -
 : مألا تلاقو

 ايهم [ويطتاباوركاذ تاز نو ةرينلا شالب <
 .باذع نم اهمأ بلق ىف امب سحت امهنم لكو ..ناتنبلا تتكسو
 ..تانبلا ةفرغ مامأ ترمو ..اهتفرغ ىلإ ةهجتم تراسو ..مألا تجرخو
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 .اهددرت عطقت اهنأك مزح ىف اهدي تدم مث ..قلغملا بابلا مامأ فقت تداعو

 .تلخدو ,بايلا ةركأ ترادآو

 تلاقو ..اهتداسو ىف ءىبتخم اههجوو ءاهريرس قوف ةدقار ىليل تناكو

 :ققينيح اب ةيافك .. قلل -

 ىتيسن ىتنإ ..حلصنتاح ىتايح ىشعتاح امل الو ..هيف انا ىللا ىسناح

 ..ةمرجملا كتنب نم كحيراح ءصالخ ..ةمرجم ىنا ىتلق ..هيا ىل ىتلق ىتنا

 .ىسفن توماح ..ىنات ىشو اوفوشتاح شم

 : اهتنبا ىلع اهب نيعتستل ءاهقامعأ نم اهسافنأ بذجت ىهو مألا تلاقو

 :اهتداسو ىف اهسأر نفدتو دوعت ىهو ىليل تلاقو

 تلبقو تنحنا مث ..«رشلا دعي» اهردص ىف متمتت اهنآأك ,مألا تتمصو

 نم رمهنت داكت عومدو ةتماص ةفرغلا نم تجرخو ..اهسأر قوف اهتنبا
 .اهئارو نم بابلا تقلغأو ..اهينيع

 ىلإ امهادحا ترظنو ..لفقي وهو بابلا توص ةليبنو ىفيف تعمسو

 : تلاقو اهسأر اهيلإ

 ؟ نيف ةحيار -
 : ةفرغلا نم جرخت ىهو ةليبن تلاقو
 ا
 ةضوصبرملا ماعطلا قابطأ ىلإ رظنت تفقوو .ماعطلا ةفرغ ىلإ تهجتاو
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 : حرم ىف لوقت ىهو تلخد مث ..اهيتفش قوف ةماستبا تعضوو «بابلا حتفت

 تبرتقاو ..اهتداسو تايط ىف ءىبتخم اههجوو ..ىليل اهيلع درت ملو
 : كحضت نأ لواحت ىهو تلاقو ةليبن اهنم

 ..مون ةناعبشو ةميان ىكيراتأ ..ىطيعتب كنإ ةركاف تنك ..هلل دمحلا -
 .ىنوموني بح ةيوش ىف ىسفن ..هد بح هد ةأب

 :ىرخألا ةيحانلا اهسأر ريدت ىهو ىليل تلاقو

 .شينملكتام كلضف نم ..ىنع ىدعبا -

 ىنيقالتاحو مونلا صيمق سبلأ امل ىنتسا ..ادبأ كنع دعباح انأ وه -

 .ريرسلا ىف كبنج
 : لوقت ىهو :مونلا ضيمق ىدترتو ءاهبايث علخت ةآرملا مامأ ةليبن تفقوو
 هأب ..ىد ةدملا لك ىلع ىبخت ىتردق كنا ..هيا ىننجم ىللا انأ ىفرعت -

 دومحم نيبو ىنيب ةجاح شيفام ..ةجاح لك ىلع كل لوقب ىللا انأ
 ىلع ىبخك ..نشاهيفرعتان

 : اهعومد نيب ىليل تلاقو
 ؟ هيأ ىل ىلوقتاح :كل تلق ىل ةفراع تنك ىلضا -
 : ةليبن تلاقو

 ؟ هيا كل لوقأاح تنك -
 : ىليل تلاق

 .زوجتم هنا ىلوقتاح ىتنك -
 ءريرسلا قوف زفقت ىهو تلاقو :ءمونلا صيمق ءادترا نم ةليبن تهتناو

 : اهتكا'نتاجب ءاطغلا تهت لخذتو
 زوجتم هنوك امأ ..ةجاح شم ىلع ىبخت كنوك ..رتكأ لعزت ىد ىهأ -

 .ةريبك ةجاح ىد ىهآ

 : ىليل تلاقو
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 .رحتناح ..ىسفن توماح ..برهاح ..ةجاح ىأ لمعاح لوقتب ام

 : اهتخأ رهظ لوح اهعارذ فلت ىهو ةليبن تلاقو
 كسبت ردقتاخب شم نينتا الو :موي كتسبحاول اقام ..ةلفاع ىكيلخ -

 .هلك رمعلا
 : اهتخأ ثيدح عمست نأ نود اهثيدح لمكت اهنأك ىليل تلاقو

 .لصح ىللا لك ىلع هل لوقأ مزال ..ةركب هفوشأ مزالو -

 : ءوده ىف ةليبن تلاقو

 ..هل لوقأ انأ -

 اهيف تدجو اهنأك اهتخأ ىلإ رظنت ىهو تلاقو اهسأر ىليل تعفرو
 : ةاجنلا براق

 :ليط اب ىشللاو يحس
 , :  نانح ىف اهتخأل مستبت ىهو ةليبن تلاقو
 .ديربلا ةحلصم ىف لغتشأ جرختأ ام دعب تررق ىلصأ ..حيحص -

 تلاقو ءريرسلا قوف ةسلاج تلدتعا مث ,ةنيزح ةماستبا ىليل تمستباو
 . : مامتها ىف

 ...نإ هل ىلوقو :كلباقي ىجيي هيلختو «ةركب نوفيلت هل ىبرضت -
 اهنأك ةليبن ىلإ رظنت ىهو «ىليل تتكسو ..ىفيف تلخدو ..بابلا حتفو

 .ىرخأ ةصرفل اهلهمتست
 اههجو ..ىربكلا تخألا رود ىف ودبت نأ لواحت ىهو ىفيف تلاقو

 : مزاح اهتوصو ,مهجتم

 .هأب ىمانت شم -

 .طيلسلا
 .مون ىل ىاج شم -
 ءادتراو اهبايث علخ ىف أدبتو اهبالود ةيحان ريدتست ىهو ىفيف تلاقو

 : مونلا صيمق
 ىللا ةطلغلا ..امامو «ةليبنو ءانأ ..مون انل ىجيياح شم ىللا انحا -
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 .انلك انتييصم ىد

 : اهتخأ ىدحتت نأ تررق اهنأك ةدح ىف ىليل تلاقو

 .اهنيلماع ىللا متنا ةبيصملاو ..شتطلغام انأ -
 : اهعفصت نأ لواحت اهنأك تلاقو :ةدح ىف ىفيف اهيلإ تتفتلاو

 : ىليل تخرصو

 اذإ هيا ىبنذو ..زوجتم ناك اذإ هيا هبنذ ..زوجتم ..زوجتم ىللا هيا -

 نيتنس هل ىقيو دحاو بحتب ةليبن ام ..ىنزوجتي شاضريام دحاو بحأ الو

 اوبحتب متنإو ..رذع هدنع نأل هزوجتاح شم دحاو بحاب انأ ..شيكزوجتام
 !نسحأ نيم ىقبي ..رذع ريغ نم ؛مكوزوجتياح شم نابش

 .اهبلق ىف انيكس
 : اهتخا خارص ىلع درت ىفيف تخرصو

 ؛ىنزوجتي بلطو :ىنبحيب دحاو هيف نأ كلوقأ بحأو ..دح شبحب ام انأ
 ٠ .تضفر انأو

 : جدهتت لازت ال اهسافنأو ةعرسب ىليل تدرو
 :ةرطاش ب
 ءاهتدح تتفخف اههجو ىلع ملألا تأرو ..ةليبن اهتخا ىلإ تتفتلا مث

 .اهفطاوعو اهساسحأ تحرج اهنأ ىلإ تهبنتو
 : ضيفخ توص ىف تلاقو
 ...ىز اهمالك ىفيف لصأ ..ىدصق شناكام ..لبلب اي ةفسآ انأ -
 : ةنيكسم ةماستبا اهيتفش نيبو ةليبن اهتعطاقو
 .ىتنا تقولد مهملا ..مهم شم -

 : اهشارف ىف دقرتل وطخت ىهو ىفيف تلاقو
 .كتبقر تعطق تنك ..ىديإب ناك ول - ٠
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 : ةداج ةجهل ىف ةليبن تلاقو
 .مانن انيلخ ..هأب ةيافك ..ىفيف اي سب -
 : اهسفن ثداحت اهنأك لوقت ىفيف تداعو

 هاندخ ىللا ىدآ ..تنبلا لقع ىلع كحضي ..لفاسلا زوجعلا لجارلاو -
 .اماي ..تنبلا رسخياح هد ونايبلا نإ ؛مكلتلق اماي ..ونايبلا نم

 : خرصت ىليل تداعو

 هيف ناك اذإ ..ىلع شكحض ام هنإ كل لوقأ بحأو ..شترسخام انأ -
 لبق هتيبح ىللا انأ ..هيلع تكحض ىللا انأ ىقبأ ..ىناتلا ىلع كحض دح
 ش .تومأ ام ةياغل هبحأ لضفاحو ..ىنبحي ام

 .ديدج نم ىكبت تأدب مث
 : ةليبن تخرصو
 .صلاخ ىملكتت شالب فورعم ىلمعا ..ىفيف -
 : نانح ىف تلاقو ىليل ىلع تنحنا مث
 .اهناسلو ىفيف ةفراع شم ىنعي ..ىليل اي صالخ -
 .ىليل جيشن هقزمي تمص ..ثالثلا تانبلا نيب تمصلا داسو

 : ةلئاق ءريرسلا قوف نم تلزنو «ةليبن تماقو
 .نوثلا ىقطأ اوكسست-
 اهتخأ بناجب دقرت تداعو ..رونلا تأفطأ ..ادر عمست نأ رظتنت ملو

 .ىليل
 .دحأ ملكتي ملو

 رودت ثيداحألا هذه نكت ملو ..جيجضو :؛ثيدح نهنم لك سأر ىفو
 هدعوب تظفتحا دقل ..ديسلادبع نيمأ ناتسألا ىف ركفت ىفيف نإ ..ىليل لوح

 ةجضلا تنكسو ..اهنع تكس ..اهقحالي دعي ملو ءاهلزاغي دعي مل هنإ ..اهل
 تسيل ىهف كلذ مغرو ..مولعلا ةيلك ةبلط نيب اهلوح راشت تناك ىتلا
 ىلإ نينحب رعشتو ..اهل هتقحالمو هتلزاغم ىلإ نينحب رعشت اهنإ ..ةديعس
 ترسخ اهنأك سحت اهنإ .اهلوح روثت تناك ىتلا تاعاشالا ىلإو ةجضلا
 نأك سحتو ..هبح نم ديسلادبع نيمأ اهل هماقأ ًاشرع ترسخ ..اريبك ائيش
 ترسخ اهنأل ..اهشرع نع تلزن اهنأل تاتماش ..اهيف تاتماش اهتاليمز
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 لمتحي ال ,ةحيبق «ةفاج ةرشك ةاتف اهنأ ءاهنع نآلا نلقي نهلعلو ..نيمأ بح
 اذامل ..اهشرع نع تلزانت اذامل ..اهنع نيمأ تدص اذامل ..لجر اهبح

 تاسممهلا اهلوح ريشيو ..اهلزاغي لجر اهل ..تانبلا ةيقبك نوكت ال
 اهسفن ىف ءىش ..عيطتستال اهنكلو ..ديرت ..ديرت اهنإ ..تاعاشالاو
 نم ..قالطنالا نم اهمرحي ..تانبلا ةيقبك اتنب نوكت نأ نم اهمرحي
 نم لطي هينيع ىف بحلا ىرت لازت ال اهنإ ..نكلو ..ةايحلا نم ..ةداعسلا
 اهنإ :معن ..اهيلإ هديعت نأ تلواح دقو ..ةكيمسلا هتراظن جاجز فلخ
 ..ةريثك تارم هل تمستبا دقل ..تلواح اهنأ اهسفت نيبو اهنيب فرتعت
 قوف اهعضتل اهتعاجش لك ىلإ جاتحت تناك ؛ةددرتم ةرئاح تاماستبا
 بكترت اهنأ اهموي تسحاو ..اهيعدتسي نأ نود اهيمدقب تبهذو ..اهيتفشب
 ..ايمسر الابقتسا اهلبقتسا دقو ..مارغ دعوم ىف هيلإ ةبهاذ اهنأك ..ةئيطخ
 نم لطي ناك بحلا نكلو ..تابلاطلا ىدحا ذاتسا لك لماعي امك اهلماعو
 امير ..ةمهاو ىه وأ ..اهبحي لازي ال هنأ ركني نأ عيطتسي ال هنأ ..هينيع
 ءاهبحي هنأ ول ..مث ..امهيف سكعنت اهماهوأ ىوس .ءىش هينيع ىف نكي مل
 ؟هبحت ىه له ؟لبقت لهف ..هجوزتت نأ اهيلع حاحلالاو ءاهتلزاغم ىلإ داعو
 ىلإ دوعت ىتح ..اهرورغ ىضرت ىتح اهل هتقحالم ديرت طقف اهنأ مأ

 ةاتف اهنأب اهعنقت ىتلا تاعاشالاو تاسمهلا اهلوح نم دوعتو ءاهشرع
 .لجر اهديري ةاتف ..ةيوغرم

 اهنأب اهساسحإ كرحت ..ةيسفنلا اهدقع كرحت اهتريحو ..ةرئاح اهنإ
 ! ةديقم ..ههركت امسا اهل نآو الامج اناوخأ لقأ

 دومحم اهبيبح نإ ..ران اهبلق يفو ءاهتخأ بناجب ةدقار ةليبنو
 هتأدب اذإ الإ جاوزلا نع اهثدحي الأ هنم تبلط دقل ..جاوزلا نع اهثدحي مل

 اريقف اجوز هلبقت اهنأ هل تبثت فيك ىردت ال اهنكلو ..هنع ثيدحلاب ىه

 ماحتقا ىلع ةعاجشلا هسفن ىف ثبت فيك ..هرقفب هساسحا نم هررحت

 فيكو ..لضفأ ةايح ليبس ىف ناحفاكي ؛ةجوزو اجوز ..؟اهبناجب ةايحلا
 ..ىردت ال اهنإ ..هتقبط نم ىقرأ ةقبط نم اهنأو ..ةينغ ةرسأ نم اهنأ هيسنت
 ناك هثيدح نإ ..جاوزلا نع اهثدحي الأ دومحم نم تبلط اهنأل ةمدان ىهو
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 أ نل اهنأ تيسن اهنأ مث .هل اهلحت نأ عيطتست تناكف .هدقع نع اهل فشكي
 نأ نم زجعأ تانبلا لك نإ ..جاوزلا نع ثيدحلاب هأدبت نأ ادبأ عيطتست

 نهنكلو ..ةلزاغملاب نأدبي دقو ..بحلا نبلطي دق ..جاوزلا نابشلا نم نبلطي
 بناج نم امئاد ىتأي نأ بجي بلطلا امنإ ..جاوزلا بلط ىلع نؤرجي ال
 ءاسنلا نأ ىف ببسلا وه اذه ناك امبرو ..ىردت ال اهنإ ؟اذامل ..باشلا
 ..ةحارص جاوزلاب ةبلاطملا نع نفعضي نهنأل ..فيعضلا سنجلا : نيمسي
 ءىطاش ىلع اليوط هعم ريست لازت ال ..موي لك دومحم لباقت لازت ال ىهو
 ..اعارس رمت مايألا نأ سحت اهنكلو ..مرهلا ىلإ مارتلا نابكريو ..لينلا
 ,هدلب ىلإ دوعيو «.ةيلكلا ىف جرختيو دومحم حجنيسو ..برتقي ناحتمالاو
 بتكي دقو ..هلياقت دوعت نلو ..فايرالا سرادم ىدحا ىف اسردم نيعي دقو

 جوزتيف ءاهبح ىسني نأ لواحي دقو ..موي لك هلباقت نل اهنكلو ..اهيلإ
 امك ءايندلا ىف لجر ىنغأ هربتعتو هب حرفت ةحالف ..مهدلب تانب نم ةدحاو
 نهنألو ..تاريقف نهنأل ..تاحالفلا تانبلا لك دسحت اهنأب تسحأو ..لوقي

 .ريقف هنأب ..هصقنب هنرعشي نأ نود ءدومحم نجوزتي نأ نعطتسي
 سماه توص ىف تلاقو «ةليبن اهتخأ هجاوتل اهبنج ىلع ىليل تبلقتو

 : جيشنلا نع تفك دقو ضيفخ

 ؟ لبلب اي ىتمن ىتنا -
 : اهلثم ةسماه ةليبن تلاقو -
 للا

 : رثكأ اهتوص ضفخت ىهو لوقت ىليل تداعو
 .ىنيتدعو ام ىز ؛ىحتف ىلباقتاح <
 : ةليبن تلاق
 .ةويآ -
 : ىليل تسمهو

 ةقيرظ ضال ىوورتك ]الل لوقو » لمس ىلا لك ىلع هل وف >
 ..هيب لصتأ

 : ةليدن تسمهو

 :نكف اخ“
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 .سمهت ىليل تداعو
 .هاعم ىقناختت ىعوإ سب -

 الا

 : ىخآلا ريرسلا نم ىفيق تحاصو
 ؟ هيا ىلع اوشوشوتتب -
 : ةعرسب ةليبن تلاقو
 .ةنانع ةقوباح
 .ىرخأ ةرم تمصلا داسو

 : عفترم توصب ركفت اهنأك ىليل تلاق ةأجفو
 ؟ ىازا تفرع امام ..ىنريحم ىللا انأ -

 : ىفيف تلاقو

 .ةجاح لك ىلع اهل تلاقو :نوفيلت اهل تيرض ةدحاو -
 : ةشهد ىف تلاقو ءاهشارف ىف ةسلاج ىليل تزفقو

 !؟نيم !!ةدحاو -

 .فطاوع طنط .:ةتارم غزال -
 : اهتخأ ىمحت اهنأك ةعرسب ةليبن تلاقو
 .اهتوض تفرغ امام تناك ءتملكتا ىللا ىه فطاوع طتط تناك قل -
 : ىفيف تلاقو

 تاك ىف د لاوس يق نم ودق انقر سيوتاس واه نقم 31+
 .ةتح لك ىف انيلع عنشتو انلك انحبدت اهقح نم ىقبي تفرع

 .دحأ اهيلع دري ملو

 ..اهيط ىمغأ امنا# اهتداسو قوف ىليل سار طقسو
 .تمصلا داعو

 .ديدج حابص ءاجو
 ..ناطقالا ةيئاس دعي نميشسلا كمعم :قيبلا نفالايسصلا نينو
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 مانسللا نوي ومهاو تي اهواتياو يبس ةايهللا نا ىلإ نطو ءاهرمازأ
 .اهشارف ىف ةدقار لازت ال ىليلو ..مهفرغو

 نم ىهتني نم لوأ امئاد هنأ :تانيلا هتوخا ةفرغ ىلع حودمم لطأو

 : حرم ىف لاقو ..هبايث ءادترا

 .تانب اي ريخلا حابص -
 : اهرعش طشمت ةآرملا مامأ فقت ىهو ةليبن تلاقو

 .كحابص دعسي -
 : هيلع درت نأ نود ىفيف تلاقو

 ابسفلا توص تكست ىقبت ليللاب ىجيت ىقبت امل ..حودمم اي عمسا -

 : عمسي داكي ال توص ىف تلاقو ..ةفيعض ةماستبا هل ىليل تمستباو

 ريخلا حانصع
 ىف ليوطلا رهسلا راثآ ظحالو .تانيلا هتوخا هوجو ىف حودمم رظنو

 داع مث . وسن رادزاظح# اميرو ..ةكوهنملا نههوجو ىفو .؛ةخفنملا نهنويع

 : حرم ىف لاقو ءمستبي
 نماض لقألا ىلع ..ىتاوخا مكنا ىلع انير دمحاب مكفوشاب امل انأ -

 .مكنم ةدحاو زوجتاح شم ىنا

 ليقثلا وجلا ددبت نأ اهفعضل عطتست مل تاماستيا ..ثالثلا تمستباو

 : ىفيف تلاقو ..نهب طيحي ىذلا

 .ابسفلا كيلع ةيافك ..كزوجتت ىضرت ةدحاو هيف هو -
 فلخ اهتبيصم ىفخت اهنأك مستبت ىهو نانح ىف ىليل تلاقو

 : اهتماستبا

 .كتزوجتا تنك ءايوخأ شتنكام ول تنا -
 : اكحاض حودمم لاقو

 .ةبياخ كلصأ -

 ..هندسحي نهنأك .هيلإ نرظني ثالثلا تانبلاو . .ةفرغلا نم بحسناو

 حش مول سا هر ناكل دارة لطصم
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 : هحرمب اظفتحم لازي ال ىهو لاقو ..ةماجيبلا ىف ىهو هتفرغ نم اجراخ

 .ايوخلا ايريغلل حابض -
 : دمحأ لاقو

 .ادج دجم
 : ةقث ىف حودمم لاقو

 .ةعماجلا نم غوزم هيا دأ كلاقب -

 : حودمم لاقو

 .ةعماجلا نم مهأ ةجاح كيرواح ..ىلاعت ..ريتك -

 هبتكم قوف نم طقتلا مث ,هتفرغ ىلإ هب لخدو .قفر ىف هاخا بذجتمث
 نع تانالعإ نم ةيبنجألا تاكرشلا هعزوت امم انولم اجولاتك ريغصلا

 .ةريبك ةلآ ةروص هفالغ ىلع موسرمو ءاهتاجتنم
 : ةلآلا ةروص ىلإ ريشي ىهو «حودمم لاقو
 ؟دمحأ اي هيا ىد فرعت -

 : ةروصلا ىف لطي وهو دمحأ لاقو
 ؟ هيا -

 : ايندلا ىف ءىش لمجأ نع ثدحتي هنأك حودمم لاق

 قحب عورشم ..ديدجلا عورشملا هد ..بهذ مجنم هد ..ةطرخم ىد -

 نم شوح ىدتبا امنإ ..ةجاح لك ىلع كل لوقأاح نيموي نامك ..قيقحو
 .تقولد

 : الئاق حودمم ىنْيع مامأ هزهو ءامخض اباتك بتكملا قوف نم طقتلا

 ديحولا عورشملا هد ..ىندملا نوناقلا همسا ..هيا همسا هد فرعت -

 عيراشملا ىف ركف ىقبا سناسيللا ذخات ام دعيو ..هيف حجنت مزال ىللا

 .كبجعي ام ىز كتعاتب
 : دهنتي هنأك لاقو حودمم هجو ىلع لمألا ةبيخ ترهظو
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 .هدخآ سفن شيلام ..سناسيللا ىلع ناك ول - ١
 رظني حودممو ..جرخو هرهظ هل رادأو ..ةريبك ةرظن دمحأ هيلإ رظنو

 .ءاثر ةرظن هءارو
 ىف رظنيو ء.حابصلا ةيحت نهييحي .تانبلا هتوخا ىلع دمحأ رمو

 لاقو ءاهتفرغ ىف همأ ىلع لخد مث ..رثكأ نهفرعي نأ لواحي هنأك نههوجو
 : بابلا دنع فقاو وهو

 افاعي نيكلا عام -
 : مألا تلاقو

 : لاقو

 ..ةلجع نود هبايث ىدتري هتفرغ ىلإ جرخو :مامحلا ىلإ بحسنا مث
 ..اهب جرخو ,حودمم اهرادأ دقو ءرادلا ةقيدح ىف «ابسفلا» توص عمسو

 جرخي هتوخأ نم الك نأ هيلإ ليخو ..ناجرخت ةليبنو ىفيف توص عمس مث
 بهذي نيأ ىردي ال هنأ ..اهفرعي ال ايند ..ةلوهجم ايند ىلإ بهذيو تيبلا نم
 :ةعماجلا ىلإ نوبهذي مهنأ ملعي ناك ول ىتح ؟ةليبن وأ ىفيف وأ حودمم
 نوبهذي ىذلا ناكملا وه مهملا سيلف ..العف اهيلإ نوبهذي اوناك ول ىتحو
 نوبهذي ىتلا ةايحلا ..اهيلإ نوبهذي ىتلا راكفالا وه مهملا نكلو ,هيلإ
 ..ةايحلا هذهو ءراكفألا هذه لهجي وهو ..اهيلإ

 ىلع اهمامأ سلجو .همأ ىلإ بهذ مث ..هبايث ءادترا نم ىهستناو
 ىهو تلاقو ..ةوهقلا ناجنف برشت اهدعقم ىف ةسلاج ىهو «جنولزيشلا»
 : ةريبك ةماستباب هطيحت

 ؟ تادنسلاو مهسألا ىلع كبحاص تلأس -

 : ةشعترم ةماستباب هبذك ىرادي ىهو دمحأ لاقو
 لع شدزام ةَسل هللاو -
 : مألا تلاقو

 هنإو ..ةرامعلل سيوك ىرتشم هدنع نإ لوقيب هيب مالسلادبع لصأ-
 فرعأ امل الإ عيبأ ةزياع شم انأ امنإ ..هينذج فلا نيتسب اهعيبي ردقي

 .هيأ ىرتشاح
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 : حنحنتي ىهو دمحأ لاقو

 ةنوهشم نقح مهدالا نان هكرغأ ىلا اقاو انام ان :لدععس الب >
 .لود نيمويلا

 : مألا تلاقو

 كنار
 ليقث ءبع عوضوم ىأ ىف هيأر ءادبا درجم نأك ..رفزي وهو دمحأ لاقو

 .هسافنأ قهزي

 .ةدراهنلا هلآسأو ىبحاص ىلع توفاح ..رضاح -

 .ىليلو مألا نم الإ تيبلا الخو
 .ةمهاس اهشارف ىف ةدقار لازت ال ىليلو
 : بابلا دنع ةفقاو ىهو تلاقو ء,اهيلإ تبهذو مألا تماقو

 : ايل اب دقحلا حابص -
 ىف متمتت ىهو ءامهتضفخو تداع مث ءاهمأ ىلإ اهينيع ىليل تعفرو

 : فيعض توص

 يشل هب انفع
 : لوقت مألا تداعو

 .ىسبلتو ..كشو ىلسغت ىموقت شم -
 : ليا تلاقو
 .قشا ميد

 "يفوق :.تنربح انااللاب >

 طسو ةازغلا ىف ًاههجو ىرتو .-اهرغتك رفيشتو :.اطيننت ارك يدترت ةارملا
 تسيل اهفكلو:.. ايعطق ماودك ةبضفي لوك نوني نابض «تيكك نابع
 ::ةفصاغ ةارجب اهسقن لخاد ىف سفن انهنإ .:بابسهلا اذه نم ةفئاح
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 .اهبيبح ىلإ لصتف بابضلا اذه لك ىدحتت نأ ةدعتسم اهنإ ..دحتب
 : بابلا دنع ةفقاو ىهو تلاقو مألا تداعو

 .ىرطفتاح شم -
 : اهيلإ رظنت ال ىهو ىليل تلاقو
 سفن شيلام-
 : مألا تلاقو

 لاجنف هاعم ىيرشاو ..ةنبج شتيودناس كل تلمع انأ ..شهلعم -

 .ىاشلا

 : ىليل تلاقو

 .رضاح -

 اهمأ ضراعت نأ ديرت ال اهنإ ..ةدئاملا ةفرغ ىلإ اهتفرغ نم تجرخو
 نإ ..جورخلاب اهل حمستل اهيلع حلت نأ - لقألا ىلع - مويلا ديرت الو
 .ةريطخ ..ةريبك ةطخ ..كلذ نم عسوأ ةطخ عضيل رودي اهسأر

 مث ..شتيودنسلا نم ةمقل تمضقو ..ىاشلا لاجنف نم نيتفشر تفشرو

 ريرسلا ةفاح ىلع تسلجو ..اهءارو بابلا تلفقأو ءاهتفرغ ىلإ تداع
 ىف نشعي تانيلا تارشع نأك ..ركفي اهيباصعأ نم بصع لك ..ركفت

 .اهعم نركفيو اهلخاد
 هنأك سحت ..ىحتف نع اًئيش عمست نأ ديرت اهنإ ءريكفتلا نم تبعت مث

 نأب ةليبن اهتخأ اهتدعو دقو ..سمأ هعم تناك اهنأ مغر ءانينس اهنع باغ

 نأ عيطتست نل امبرو ..ترخأت ةليبن نكلو ..هلباقت نأ دعب ةعرسب اهيلإ دوعت
 .اهنع ففخت نأ درجمل اهيلع بذكت تناك امبر ..هلباقت

 نم تجرخا مث ءريغصلا اهدوقن سيك تجرخأو ءاهبالود تحتفو تماقو

 نأ تسحا اهنأك ,تمستباو ..اليوط هيلإ ترظنو ..ةقشلا حاتفم سيكلا

 ةفاح ىلع سلجت تداعو ..اهفك ىف حاتفملا تنضتحاو ..ىحتفل اهلصوت

 .ةعفاس ريرسلا
 لخاد سيكلا تداعأو ..سيكلا لخاد حاتفملا تداعأو تماق .ةأجف مث

 .نوفيلتلا نع ثحبت اهتفرغ نم تجرخ مث ..بالودلا
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 ..اهمأ ةفرغ ىف نوفيلتلا نأ

 : تابث ىف اهل تلاقو ءاهمأ ةفرغ ىلإ تلخدو

 شم ىنإ اهل لوقأ ناشلع .نوفيلتلا ىف ةشيع ىتبحاص ملكأ ردقأ -
 ..ةدراهنلا دهعملا حوراح

 : ةهرب دعب تلاق مث :ةذفان ةرظن اهمأ اهيلإ ترظنو

 .اهيملك -
 ىمدق بناجب ضرألا ىلع عوضوملا نوفيلتلا تطقتلاو ىليل تنحناو

 نم رخآلا بناجلا ىف ..مألا شارف ةفاح ىلع تسلجو هتلمحو ءاهمأ
 صرق ىرت نأ مألا عيطتست ال ثيحب ءاهيقاس قوف هتعضو مث ..ةفرغلا

 .ماقرألا
 .امقر ترادأو

 .هبوص تعمسو

 : ةعامسلا

 .ةشيع ملكأ ردقأ كلضف نم ..ولآ -

 .حرابما ..نيف ىتنا :.ىليل -
 : ةلئاق ىليل هتعطاقو

 .ىليل ..اهل ىلوق -
 : ىحتف لاقو

 ؟ كبنج دح هيف -

 ليللا لوط ..شيتمنام كنإ ىلايهتم ..هيا ةلماع ..وشوش اي كيزا -

 ةهموع ع
 .ىنرمتت ةدعاق

 : ىحتف لاقو

 .ةجاح مهاف شم انأ ..ىليل اي ةياكحلا هيا -
 هتعقوأ ءاكبشم هتايط نيب نم تطقتلاو ءاهرعش ىف ىليل تثبع .و

 ىلع
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 اهرهظو ءضرألا قوف ةينحنم ىهو ؛ةسماه تلاقو .هعفرت تنحنا مث ءضرألا

 : اهمأل

 .ةيوش كتوص ىطو -
 : تلاقو اهتوص تعفر مث
 ..دهعملا حورأ ردقااح شم ةدراهنلا ىلصأ ..وشوش اي هللاو ال -

 .ذاتسألل ىرذتعا ىقبا ..ةيوش ةنابعت
 : اسماه ىحتف لاقو

 : لوقت ىليل تداعو

 اردنا : نيدعي كبلكا قنات لاك لك قلع وشوش اي ةيسره-
 .نوفيلتلا ةعامس تفضوو
 .اهردص نم اقيمع اسفن تدشو

 رظنت نأ نود ءاهمأ ىمدق تحت هناكم ىلإ نوفيلتلا تداعأو تماق مث

 .اهيلإ
 .ةفرغلا نم تجرخو
 ألمي هتذختا ىذلا رارقلاو ..ةبجعتم ةذفان تارظن اهيلإ رظنت اهمأو

 .ىليل جوزتت نأ بجي ..اهسأر
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 فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا ىف تيبلا نم دمحأ جرخ

 ًأصيمقو ,ةقماغ ءاقرز ةلح ..هبايث ىهزأ ىدتري وهو ءاسم

 هتداع نم رثكأ متها دقو ..ايدامر قنع طابرو ءافافش ضيبأ

 دقق ناك نأ دعب ؛ةيناث ةرم هنقذ قلحو .هرعش فيفصتب ([]
 ..حابصلا ىف اهقلح

 لئاسي ىهو ءءانتعالا اذه لك هسفنب ىنتعي ةآرملا مامأ فقو دق ناكو

 ىلإ ةرم لوأل ىعدم هنإ ؟موي لك نم رثكأ هسفنب متهي اذامل ..اذامل : هسفن

 فاك ببس اذه لهف ..اهتيب ىف اهقيقشو ةريهش اهميقت ةصقار ةلفح

 له ..اهيوعدمو ةريهش عدخي نأ لواحي له ؟اذامل ..هتداع نم رثكأ نيزتيل

 قفتا اذاملو ؟سانلا ىف اريثأت رثكأ ةديدج ةيصخش هيطعت ءاقرزلا ةلحلا

 ,تالفحلا ىف اصوصخ «ليللا ىف ةقماغلا للحلا اودتري نأ ىلع سانلا

 «سانلا هيلع قفتا ام وه اذه ناك اذإو ..؟راهنلا ىف ةحتافلا للحلا اودتريو

 ىلع ضرفي نأب ىفتكي ال عمتجملا نإ ؟هيلع اوقفتا امل عضخي اذاملف
 ضرفي ..هقوذ اضيأ مهيلع ضرفي لب ,ةيقلخلا ميقلاو ءىدايملا دارفألا

 رصم ىف دارفألا ..ماعطلا ءاقتنا ىف هقوذو ..بايثلا رايتخا ىف هقوذ مهيلع

 عمتجملا قوذ نأل نادوسلا ىف دارفألا هيهتشي ىذلا ريغ اماعط نوهتشي

 ..نادوسلا ىف عمتجملا قوذ نع فلتخي رصم ىف

 ىلإ دارفألا ليحي ؛غاط ءدينع روتاتكيد ناكم لك ىف عمتجملا نإ
 ءدحأو نولو ءدحاو مجح ىف اهلك ءديربلا عباوط نم ةعومجم ىلإ ..عيطق

 ديري ىهو ..هيلإ ىمتنت ىذلا عمتجملا متخ لمحت اهنم لكو ؛ةدحاو ةروصو

 اذاملف ..دينعلا روتاتكيدلا اذه ىلع روثي نأ ديري ..عمتجملا نم ررحتي نأ

 8 ١ ج سمشلا ءىفطت ال 1



 | اذامل لب ..الثم نولطنبلاو صيمقلا دترم وهو ةريهش ةلفح ىلإ بهذي ال
 !؟ هقح نم اذه سيلأ ..اماجيبلا دترم وهو بهذي ال

 هسفنب ءانتعالا ىف رمتسم وهو .ثيدحلا اذه لك هسفن ثدحي ناكو
 .عمتجملا ةوق ..هتروث نم ربكأو ءهقطنم نم ربكأ ةوقب اعوفدم ,ةآرملا مامأ

 العف هنإ ..ةآرملا ىف هسفن ىلإ رظنو .ءاقرزلا ةلحلا ءادترا نم ىهتناو
 ناك امير ..اقينأ الظ هيلع ىفضتو .هبابش زربت ءاقرزلا ةلحلاو ..هيجو
 مستباو ..تارهسلا ءاضقل ةقماغلا ناولألا راتخا امدنع قح ىلع عمتجملا
 .هسقن ءىنهي هنأك ةآرملا ىف

 ىف وطخي داك ام هنكلو ..ةحرم ةيوق تاوطخ ىف تيبلا نم جرخ مث
 نم فوخلاب سحأ ..هتهافتب سحأو ..هردص ضابقنا هدواع ىتح ؛عراشلا
 كانه نوكيس هنإ ..سانلا ةهجاوم نم فوخلا ..اهيلإ بهذيس ىتلا ةلقحلا

 نل ..هيلإ راظنالا تفلي نأ عيطتسي نلو ..ءىش ىف مهنع زيمتي نل ..هتهاجوو
 تالفحلا ىف حاجنلا نإ ..هتيصخش زاربا ىف حجني نل ..دحأ هب سحي
 ءاقبل سيل هنأ ملعي وهو ..ةأرجلا نم عونو ,ةقابللا نم عون ىلإ جاتحي
 .اتيرج سيلو

 نم نيريثكب هتفرعو :ىدانلا ىف اهقيقشب هتفرع دق ةريهش تناكو

 ىقلت اهنأك سحي ناك ..قيدص ىأ ةقيدص ىلإ هتمدق املك قياضتيو جرحي
 اقيدص وأ ةقيدص فشتكا املك سحي ناكو ..ةليقث :ةديدج ءابعأ هيلع
 ..ةوطخ هنع تدعب دق ةريهش نأو ..رثكأ هلوح تدقعت دق ايندلا نأ :ةريهشل
 ..امهنم الإ ايندلا ىلخت نأ ىنمتي ناكو ..سانلا نم ريبك ماحز طسو تدعب

 | قاسني الو .عءوضوم هعمجي ال اثيدح ..قيقرلا معانلا امهثيدح نالدابتي
 ثيدح ..ةايحلا رارمتسا الإ فده هل سيل ءبلقلا تاقفخك ثيدح ..فدهل
 موجنلاك ومنت اهنكلو ءاهراتخي دحأ الو ءاهعرزي دحأ ال ؛ةيربلا روهزلاك
 .ةبصخلا يولقلا قوق ةنولملا

 ال هنإ ..ةريهشب طيحي ىذلا عمتجملا لمتحي نأ هيلع ناك دقف كلذ مغرو
 ديري ال ىهو ..ةريهتش نم بره اذإ الإ عمتجملا اذه نم برهي نأ عيطتسي
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 ىذلا ديحولا ءىشلا تحبصأ ..هحور ءاذغ تحبصأ دقل اهمسس نأ

و ..هتوخأ كلمي الو ءهمأ كلمي ال هنإ ..هدحو هل ..هل هنأ سحي
 كلمي هنكل

 اهنم ذخأي مل هنإ ..هحور ةيكلملا هذه دعتت ملو ..هحورب اهكلمي ..ةريهش

 اهيلع ضرفي ملو ..بحلاب احراصتي مل لب ..اهلبقي مل ..اهلباق ذنم ائيش

 وه هقحو ..امهيوطي اثيدح امهبحو ..ءاوهلا ىف تارظن امهتالبق تناك ..اقح

 نأ هنم بلطت ىتلا ىهو ..نوفيلتلا ىف هثداحت ىتلا ىه ..ةريهش هل هيطعت ام

 اهقيقش ةبحصب امنيسلا ىلإ اهعم باهذلل نيترم هتعد ىتلا ىهو ءاهثداحي

 ىف ..همالحأ ىف هذخأي ناك ىقابلاو ..و ..اهتاقيدصو اهئاقدصأ نم ةلشو

 ..هبحب اهل حوبيو ..اهلبقيو ..هملح ىف هردص ىلإ اهمضي ناك , ةلايخ

 اهب ىقتلا ام اذإف ..لايخلا ىف ..ملحلا ىف كلذ لك ..جاوزلا اهيلع ضرعيو

 .ريبكلا لمآلايو هبحب قفخت تارظن ىوس هلايخو همالحأ نم قبي مل

 اهتيصخش كرتيو ..ةريهشل داقني هسفن كرتي هنأ ملعي ناكو
 رطيست

 لوأ ىه ةريهش نأ اضيأ ملعي وهف ..درمتي ملو ..مواقي مل هنكلو ..هيلع

 ءضيرعلا هردصو ةليوطلا هتماقب عدخت مل اهنإ ..هتمهفو اهب ىقتلا ةناسنا

 هتريحو ؛هقلق تفشتكا اهنكلو ..ههجو هب ىسكي ىذلا راقولاو دجلا عانقو

 ىدبت نأ نود ؛ةفيفخ تاسمل ىف هنيعت تذخأف ..ةعئاضلا هسفنو :هددرتو

 امئاد اهدجي نأل ةجاح ىف ..اهتناعإ ىلإ ةجاح ىف وهو ..هنيعت اهنأك

 :ىدانلا ىف ةريهش تاقيدصو ءاقدصأ عم سلجي نأ دّوعتو
 امدنع طقف

 ..هدحو مههجاوي نأ عيطتسي ال هنأك ..مهعم ةسلاج نوكت
 سلجي ناكو

 اذه هنم اودوعتو ..ةقرفتم تاملكب الإ مهثيداحأ ىف كرتشي ال ءاروقو اتماص

 هولبق لب ءدوهركي وأ هنم اورفني ملو ..بذاكلا هراقوب اوعنتقاو .تمصلا

 مهدفي مل نإو ىتح ءادحأ قياضي الو «ىذؤي ال ,بيط ناسنإك هوبحأو مهنيب

 ,هتهافتب هساسحا ءهراقو هتمص ءارو ىفخي وهو مهنيب سلجي ناكو ..ءىشب

 .قيضلاب سحي ناكو ..مهتاكحضو مهحرم ىف مهترياسم ىلع هتردق مدعو

 .هتداعك مهبقريو مهنع اديعب سلجي نأ لضفي هنإ ..اعيمج مههركي هنأك

 مهنيب سلجي امدنع هنكلو ..هايند تسيل ةبيرغ ايند ىلع جرفتي هنأكو

 نم رثكأب بلاطم هنأب رعشي هنأل :مهيلع جرفتلاب ىفتكي نأ عيطتسي ال
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 مهنا نك فاكتلا مهلئاجت ناو. كسلا موكراشي ناييلاطم .ةطؤقلا
 دعي مل تحدم ةقيدص ىتح ..قيدص مهنيب سيل ..هنع نوديعب اعيمج
 هتقابلو هتأرجب بجعي دعي ملو ..ةريهش سأر بناجب هسأرو هآر ذنم هقيدص

 املكو ..هحاجنو هتقابل نمو هتأرج نم راغي ..هنم راغي حبصأ لب ..هحاجنو |[
 :ةريهش مامتهاو ,تانبلا مامتها ..هلوح نم مامتها هيلإ بذجي وهو هآر

 ىنعم اهل سيل ,ةلئاس ءاهلب ةماستبا مستبيو ..هردص ىف ىولتي هبلقب سحأ
 : .هتريغ اهب ىرادي نأ لواحي هنأ الإ

 نيب سلجي امدنع دمحأ قيضب سحت ىتلا ىه اهدحو ةريهش تناكو
 ىف مستبتو هيلإ رظنتف ؛هيلع قفشت انايحأ تناكو ..اهئاقدصأو اهتاقيدص
 : ةأجف لوقتو ءنانح

 ! دمحأ اي ةيوش ىشمتن موق -
 ..سانلا مامأ هتحضف اهنأكو .هرس تفشك اهنأك ءرمحي ههجو ناكو

 هنأك ةحار ىف دهنتي ىتح .ةلشلا نع دعتبي داكي الو ءاهعم موقي ناك هنكلو
 هيلع قفشت نكت مل ةريهش نكلو ..هردص ىلع مثجي اليقث اناخد رفزي
 ىلغ هزت اهناك :اهتلش عم سلجي نا نايحألا:بلغا هرابضت تناكف ءاهتاذ
 ةطلاخم ىلع ةدراشلا هسفن ضورت اهنأكو ءايعامتجا اناسنإ نوكي نأ
 ش .سانلا

 امب ساقي نكي مل :ةريهش ءاقدصأ ةطلاخم نم دمحأ هيناعي ناك ام لكو
 رمع ىف ..هرمع نم ةرشع ةعساتلا ىف ماشه نإ ..ماشه اهيخأ مامأ هيناعي
 ايقتلا امدنع ةريهش هب هتفرع دقو ..حودممك قلطنم قيقر ..حودمم هيخأ

 ناك هنأك ,ةفطاخ ةرظن ماشه ىنيع ىف دمحأ رظنو ..ىدانلا ىف ةفدص هعم
 اهنزو :.نكنا بانك ةيحتص ىف هتخبا ىار ةنآل -؛ارئاث.!.انيضاغاءاوي نأ "نظتني
 ..اههجو ىف خرصي ىأ ةريهش هتخأ عفصي وأ ماشه هعفصي نأ رظتني ناك
 ةصلاخ ةفاستبا دمكال مستيي هنإ ...كلذ نم اخي لعتقي مل ءاشم نكلو
 وأ بضغلل رثأ اهيف سيل ةيعيبط ةجهل ىف هتخا ثداحي مث ..رونلاك ةقداص
 نأ اهقح نم ةلماك ةناسنإ اهناك ..ائيش اهيلع ذخأي ال هنأك .دادتحالل
 ..دمحأ وه كرا ئذلا ديحولا ..انهتالئاغ ىلإ مهمدقتو اهناقدنصا ناتفك
 ماشه هيلإ رظنو ..همالك ىف مثعلتو .ههجو دردزا نأ دح ىلإ هكابترا دتشاو
 هبل
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 .همثعلتو هكابترال اببس مهفي ال هنأك ةشهد ىف

 نإ ..ماشه اهيخأ نيبو .هسفن نيب نراقي وهو ةريهش دمحأ كرت اهمويو

 ؛هفرعي ال باش دي ىف اهديو ريست ةليبن هتخا ىأر امدنع بذعتو راث دمحأ

 لكو .اهثداحي ال وهو دحاو تيب ىف اهعم شاعو ءاهمْصاَخي نأ ررقو

 اباش ثداحت هتخأ ىأر امدنع رثي مل ماشهو ..اهاسني نأ وه هلواحي ام

 .ةريبك ةماستباب هب بحرو باشلا اذه حفاص لب ..ابيرغ .

 !؟ ةفطاع ىقرأ امهيأ '

 !؟ قح ىلع امها:
 هتخا هجو ىف مستبا ءاهموي هتيب ىلإ داع امدنع هنكلو ..ىردي ال هنإ

 ىدان ىف اهفشتكا ىتلا ةديدجلا ايندلا نم ةعطق اهيدهي هنأك ,ةليبن

 .ةريزجلا

 نأ اريثك لواحي ناك .. اتلاف الف عما عطس سلا ل

 ..كابترالا هيوشي ال ايفاص اساسحا هوحن سحي نأو ءايعيبط همامأ ودبي

 ..ماشه قوقح نم قح ىلع ىدتعي هنأب ساسحا امئاد هسفن ىف ناك نكلو

 ميف الو ءقرس اذام ىردي نكي ملو ..هعدخي هنأك اًئيش هنم قرسي هنأك
 ىلع ءادتعا هيف نوكي نأ نكمي ال ءائيرب افيظن ابح ..هتخأ بحي هنإ ؟هعدخي

 اذه نم صلختي نأ عيطتسي ال وهف كلذ مغرو ..عادخ ىأ :ةقرس وأ ءقح

 نأ فشتكا اذإ بضغي ال ماشه نأ روصتي نأ عيطتسي ال ..ساسحالا

 بحي أباش كانه نأ فشتكا امدنع وه راث امك ..هتخأ بحي اياش كانه

 ةرايس ىف هسفن عضوو ..ىمومعلا عراشلا ىلإ جرخ ىتح دمحأ راسو
 : ناونعلا قئاسلا ىطعأو ..ةرجأ

 ! كلامزلا . "ىلطسا اي رهظم عراش-

 .ةقيقد دعب ةقيقد دادزي ةهافتلاب هساسحإو .ةرايسلا نكر ىف شمكنا مث

 ىتلا ىلوألا ةرملاو ..ةريهش تيب ىلإ اهيف ىعدي ىتلا ىلوألا ةرملا اهنإ

 مهنإ ..نيوعدملا لك فرعي وهو ..ةصاخ ةصقار ةلفح ىلإ اهيف ىعدي

 ماشه تاقيدصو ءاقدصأو :.ىدانلا ءاضعأ نم ماشهو ةريهش ءاقدصأ
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 نعو ؛ىدانلا نابشو تانب نم نيريثكلا نع اهسفنب ىأنت ىهف ..اهءاقدصأ
 .ماشه اهيخأ تاقيدصو ءاقدصأ نم نيريثكلا

 قئاسلا دقنو ..رهظم عراش ىف ةقينأ «اليف» باب مامأ ةرايسلا تفقوو

 نيرشعلاو ةسمخلا تاذ نم ةقرو ىقاب هل كرتف هعم ايخس ناكو ..هرجأ

 نأ عيطتست ال هباصعأ نأ هب سحأ ام لك ..هئاخسب رعشي مل هنكلو ءاشرق

 ةقرولا.ةل كرتف ءدوقتلا ىقاب هل ديغم نأ راظتنا أ ,قئاسلا ةبيساحم لمتهت
 :لكمو ةشرق ةيرشعلاو ةمسحلا تآذ

 ةقيدحلا ىف راسو
 ىلع هعبصأب طغض مث ؛هقنع طابر حلصأو هدي دمو «بابلا مامأ فقوو

 الخاد سيل هنإ ؟اذامل ..هقنع طابر عضو حلصأ هنأ ىلإ هبنت مث ..سرجلا

 طابر دشو ءدحت ىف ةيناث ةرم هدي دمو ..هسيئر ةلباقم وأ ءريزو ةلباقم ىلإ
 هنأك ودبي ىتح .هترتس رارزأ كف مث ..المهم ىدبيل «ةيحان ىلإ هلامأو ,هقنع

 .هسفنب ءانتعالا دمعتي ال

 ىف مدخلا هيدتري ىذلاك ..اصاخ ايز ىدتري ىيون مداخ بابلا حتفو

 وتو يقلا ظويتب اةوظع ءاحساو ربحت الاورمم. سربلا ققافقلا
 لاش نيا 11 كس هورس

 : ممصت ىفو هيلع ةلبقم ةزيهش ىازو .+لهاذلا ىلإ اطخو
 لونا .:ةعيدس ةعاسلا ىجنت كايصوم نم انآ ..دمحأ و نكالتتاة ناك -

 .دحاو رخآ تنأ ..مج مهلك

 اهنإ ..ةروهبم ةرظن ىف اهب هانّيع تقلعت دقو دري ملو ءدمحأ مستباو

 نق قلم كال يوذك :هيبأ اهيزكو..لامجلا اذهب ادبآ اهيل ..ةليمج
 ةريبك ةحاسمو ءاهقنعو ءاهيغارذ نع فشكيو «نيتعيفر نيتلامحب اهيفتك
 .اهرهظ نم

 ىف رظنت ىهو لالد ىف تلاقو ..هيدي ىف اهيدي اتلك ةريهش تعضوو
 : نيتروهبملا هينيع

 ؟ ةولح -

 : دهنتي هنأك دمحأ لاقو
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 : تلاقو ءاهبوث هيلع ضرعت همامأ اهسفن لوح تراد مث .هيدي تكرتو

 ؟ ديدجلا ناتسفلا كبجاع -

 : هدي نم هبذجت مث هقنع طابر عضو هل حلصت ىهو تلاق

 !ننجت نيتاسفو ريتك نيولح ةوج هيف ..لاعت بيط -
 رثكأو ..قينأ مخف هلوح ثاثالا نإ ..هلوح تفلتي وهو دمحأ اهعم راسو

 سيلف مهتيب ثاثأ امأ ..ةايحلاب قطنت هيف ةعطق لك ءىح ثاثأ هنإ ..كلذ نم

 قطنت هنم ةعطق لكو ..تام دق تيبلا بر نأب كرعشي ثاثأ هنإ ..ةايح هيف

 ..بهذ ىذلا مهزعو ..بهذ ىذلا هوبأ ..تبهذ ءايشأ ىركذ ..ىركذلاب

 .ةديدج ءايشأ اهلحم لحت ملو تبهذ ءايشأ ..تبهذ ىتلا مهديلاقتو
 اهب ىقتلا هوجو ..محدزم ريبك ىهب ىف ةأجف هسفن دجحوو

 ,ىدانلا ىف

 ةصقار ماغنأو ..ةقلطنم ةحرم .ةباش هوجو اهلكو ..اهب قتلي مل هوجوو

 ..ديعبلا نكرلا ىف ميقأ ءريغص «راب» و ..ريبكلا «بآ كيبلا» نم قلطنت ةفينع

 ةولحلا ةاتفلا ..نيمرج ىلع ةفطاخ ةرظن ىقلاو ..نيمرج هفلخ تفقوو

 كرحت ال اهنإ ..اهلكاي نأ ديري هنأ اهآر املك سحي ىتلا دقلا ةريغصلا

 وهو  اهآر املك ديري هنكلو ..ةريهشك تسيل ..همارتحا ريثت الو هفطاوع

 .اهلكأي نأ  ديعب نم الإ ادبأ اهري مل
 : حيصيو هدي هل عفري فيرشو
 ..دمحأ ىاه -

 : دحأ هعمسي مل توص ىف متمتو «ددرت ىف هدي دمحأ عفرو

 دع اهل
 عم صقرت ىنم نإ ..ةريهش بناجب ريسي وهو هيلاوح تفلتي داع مث

  هبايث ىف اهئبخي نأ لواحي هنأك .فنعب هردص ىلإ اهمضي وهو ..ماشه

 زيافو ىريخو ماصعو ..دياف عم صقرت ىزيزو ..ىورمع عم صقرت تنونو

 نم لكو ..تاكحضو ..ةجضو ..ريبك بخصو ..و ..و ..رابلا لوح نوفتلم

 هيف ناك ام ىلإ دوعي مث ؛ةخراص ةقلطنم ةيحت «ديعب نم هييحي مهنم هاري
 قدصمي ال ..هينيع هقدصي ال هنأك :ةلهاذ ةماستبا مستبي وهو ..جيجض نم
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 : هلوهذ هنع ضفنت اهنأك هدي زهت ىهو ةريهش تلاقو

 ؟ هيا كل بيجأ -

 : هلوح ام لك نع اهب ىنغتسي نأ ررق هنأك اهيلإ رظني داع دقو لاق
 حاج نا

 ىكسيو ةزازق ىبخم ايوخأو ..ةرييو ءالوكاكوكو :لاقتريو «نومل هيف -
 ! رابلا بالود ىف

 : نئابزلا ةجهل دلقي ىهو لاق
 .نومل دحاو -

 : ةريهش تلاقو

 .ىكسو اي ةريب دخات اي ..أل -

 : اكحاض لاقو

 .دحأو بيط -

 لؤقي وهو ءاهدي نم ةريهش بذجو ماصع ءاج همالك متي نأ لبقو
 :احرم

 .صقر ريغ نِم ىنيبيست تشوش اي لوقعم شم -
 < ةلئاق دمع ىلإ رظن مك

 فلو ماصع اهبذج ءاهيأر ةريهش ىدبت نأ نودو دمحأ ملكتي نأ نودو

 .هنع تدعتبا ةريهش نأل اهئات اديحو

 نم ةلش ىلإ مضنا مث ..هقيرط نع ثحبي هنأك هيمدقب فحزي راسو

 مضنا ..تحدم مهطسوتيو «ضعيلا مهضعب لوح نيفتلم دالوألاو تانبلا

 ..«وللاه» وأ ..«راوسنوب» لوقي له ؟مهييحي فيك ىردي ال ىهو اددرتم مهيلإ

 ؟«مكيزا» ىأ «ىاه» وأ

 هلك مههابتناب اوداع مث :مهييحي نأ لبق ههجو ىف اعيمج اومستباو
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 زهبلا ىلإ ةويخالا تلغي. ليدعانفت مهل ىوري وهو تاظدفل نوعمعسي
 وتلا ا ا ا يل

 امئاد عيطتسيو . .اهيوري ةياكح دجي نأ امئاد عيطتسي تحدم نإ ..كرحتت

 ررقو ..دمحأ بلق ضبقت ضبقت ةريغلا تأديو ..هلوح نم مامتها ىلع ذوحتسي نأ

 نوعمتسي ىذلا ثيدحلا نأب معنقي هباحسنا لعل ؛ةلشلا هذه نم بحسني نأ
 .تحدم ساسحا حرجي هباحسنا لعل ..ةفات ثيدح هل

 نع تحدم فقوتي نأ نودو .هباحسناب دحأ متهي نأ نود بحسناو

 ..ةصقارلا داسجألاو ةكحاضلا هوجولا نيب ءهيمدقب فحزي راسو ..هثيدح

 ..ةريبك ةبهذم ةدئام بناجب عوضوم وهبلا نم نكر ىف دعقم ىلع سلج مث

 اهثدحي ماصعو «صقرت لازت ال اهنإ ..ةريهش نع ثحبي هينيعب فاطو

 اذاملو ؟هنولوقي ىذلا مالكلا اذه لك سانلا ءالؤه دجي فيك ..اليوظ اثيدح

 تانب كانه نإ ؟هتعتم ام ..هتيمهأ ام ..صقرلا ةرورض ام ..ةريهش صقرت

 ةريهش نوكت ال اذاملف ء.نصقري ال تانبلا هتوخأ ..نصقري ال تاريثك

 نإ .. ابيع سيل صقرلا نإ ..ضرتعي نأ عيطتسي ال وهف كلذ مغرو .؟نهلثم
 مهنألو ..رصم ىلع هوضرفو ءجراخلا نم صقرلا اودروتسا نيريثك اسان

 ادحاو اصخش ناك ول ..ابيع صقرلا دعي مل ..عمتجم مهنأل ..نوريثك سان

 صقري هسفن وهو ..عمتجم ..نوريثك مهنكلو ..ابيع ناكل ءهدروتسا ىذلا وه
 فارطأ ىلع بشي هنأك ءبابلا هسفن ىلع قلغي نأ دعب ةآرملا مامأ اريثك

 .صقري عمتجم ..هتيب عمتجم نم ىقرأ عمتجم ىلإ لصيل هعباصأ

 نإ ..هلوح امهب فاطو . ادع نم ففخي ىتح :ةريهش نع هينيغناذآو

 برشت بنيزو ..ىكسولا نم اسأك برشت رابلا فلخ ةفقاو لازت ال نيمرج

 تاريثك تايتفو ..و ..ةريبلا نم سأك همامأ فيرشو ..اضيأ ىكسولا

 ..لاقتربلاو نوميللا ريصعو الوكاكوكلا برشب نيفتكيو ءرمخلا نيرشي ال
 هنحبي ال ىتاللاو ءرمخلا برش «نهسفنأل نحبي ىتاللاف كلذ مغرو

 ىفو ءدحاو تيب ىف نآلا نه لب .. .دحاو عمتجم ىف نشعي نهلك ,نهسفنأل

 ةليضفلا نيأ ؟أطخ ىلع نهيأو ءباوص ىلع نهيأف ..ةدحاو ةلفح

 ..هسأر بعت دقو ..ىردي ال هنإ ؟بجي ال امو ءبجي ام نيأ ..ةئيطخلاو
 ,ةريهش دلاو نيأ ..نكلو ..ىردي نأ ديري الو ..للملاب هسافنأ تقاضو
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 قح ىلع اناك اميرو ..مهتلفح هيف اوميقيل راغصلل تيبلا اكرت امهلعل ؟اهمأو

 اذه طسو تماد ام امهتنبا ىلع هنافاخي ءىش الف ..تيبلا امهكرت ىف

 نم عمتجملا نآل ..عمتجمب امئاد دالوألا طاحي نأ مهملا نإ ..ماحزلا

 ..ءافخلا ىف الإ ادبأ عقت ال ةئيطخلا ..ةئيطخلا نم هدارفأ ىمحي نأ هتعيبط

 و..ةئيطخلا ىلإ لصي نأ نكمي الف نلعلا ىف ثدحي ام امأ ..رسلا ىف

 : هل لوقي اتوص دمحأ عمسو

 ؟ هيل كدحول دعاق ..هيب دمحأ اي كيزا -

 .ىدانلا ةلش دارفأ دحأ ءقراط همامأ دجوو هسأر عفرو

 نم فيفختلا ىلع هنيعيل قراطب بحري هنأك ,مستبي وهو دمحأ لاقو
 : هتدحو

 : هدي ىف هسأكو قراط لاقو

 .جنودناب رمتؤم تارارق ىف كيأر هيا ..دمحأ اي ىل لوق -
 رمتؤمب ءاج اذام ..هنم رخسي هنأ هيلإ َلَّيْخ ..ةشهد ىف دمحأ هيلإ رظنو

 دجلا رهظم ىف عدخ قراط لعل ؟لاؤسلا اذهب دصقي اذامو ..انه جنودناب

 رعتزم نعالا ةثدحي نا عيظتسي ال هنا ناو هيك: ىلع نينبضرملا راقولاو
 .جنودناب رمتؤم نع نكلو ..ىناغألا نعالو ..مالفالا نعالو ....جنودناب

 : لاقو .هيف سانلا ىأر نم هسفن ىلع قفشي هنأك دمحأ مستباو

 ...نأ مهملا امنإ ..ادج ةمهم تارارق اهنإ دقتعأ -

 : حاصو ىرخألا ةيحانلا ىلإ قراط تفتلا ءمتي نأ لبقو

 .ةيدان -

 : ةعرسب لاقو دمحأ ىلإ تفتلي داع مث

 .ةدحاو ةقيقد . .كنذا نع -

 لشفلاب مخض ساسحاو ..اطخاس هيلإ رظني دمحأو ..ةيدان ءارو ىرجو

 و ل را ىف د لما شحن عيه ىف لشق 01 رطب

 .مهكرتي امدنع هب اورعشي نلو ءمهنيب ىهو هب اورعشي مل مهنإ ..دحأ هب

 .اههجو المت اهتماستباو هيلع ةليقم ةريهش ىأر امدنع ءمايقلاب مهو 1
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 تناك امير ..دحلا اذه ىلإ ةديعس ادبأ اهري مل هنإ ..اهلوح فرت ةداعسلاو
 ادع ام نيوعدملا لكل ةبسنلاب ةحجان ةلفح اهنإ ..اهتلفح حاجنب ةديعس
 .ةلفحلا لشفب رعشي ىذلا هدحو وه ..وه

 : تاكحضلاك نرت اهتاملكو ةريهش تلاقو

 .صقرا موق ..هيل انه دعاق -
 : اهنم نابرشت هانيعو لاق
 .صقرأ شفرعبام ىنأ ةفراع ىتنأ -
 : ةوقب هدي نم هبذجت ىهو .تلاق
 .سب موق -
 : موأقي نأ لواحي وهو اسماه لاق
 .حياضف شالب ..ةريهش اي صقرأ شفرعبام انأ -
 : ةسمه ىف هدلقت ىهو تلاق

 .كملعأاح -

 .هنوبقري سانلا لك نأ روصتي ىهو ءاهل داقناو
 : سمهي لازي ال وهو لاقو اهلوح هعارذ فلو
 :وجتاك ةتاوطسا ئجنت'انمل ىقتتنلا بيطاب
 : مهت لازت ال ىهو تلاق

 .وجناتلا ىز ..ايور ولس ىد ىه ام -
 هتاوطخ طبضيل ىقيسوملا ىلإ هينذا لكب تنطصاو ..اهديب كسمأو

 هذه الإ هيف دعي مل ىتح هينذأ ىف طلتخت تأدب ىقيسوملا نكلو ..مغنلل اقفو
 | ..هي قصتلملا ةريهش مسجب الو ..همسجب الو .هسأرب سحي دعي مل ..ديلا

 لواحي وهو ..اهدي ىف هدي طقف ..ةيقاس ىلع رطيسي نأ عيطتسي دعي ملو

 لكب ىقيسوملا ىلإ عمتسي نأ لواحيو ..ةمظتنم تاوطخ ىطخي نأ اثبع
 ..ىمحلاب ةأجف بيصأ هنأك ..لخادلا نم شعتري هسفنب سحأو ..هينذأ

 ..هبقرت سانلا نأب هساسحا دادزاو ..انقتحم حبصأ نآلا ههجو نأ فرعو

 تاوطخ اطخف ..وطخلا ىلع هدعاستل هعفدت ةريهش تأدب مث ..هنم رخستو

 ' .ليفلا مادقأ بيبدك «ةليقث
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 سحأو ..هرصخ لوح قيضي هنولطنبب سحأو ..هملؤيو ؛همدق لوح قيضي
 ىف هينيع عفري نأ عيطتسي ال وهو ..هبايث تحت ليست قرعلا نم تارطقب
 تقريو ميما دقا ىلإ هتارظني للستي ةلكلو .:ةلوح نوصقري نيذلا هيتخو
 زكري نأ لواحي مث ..مهتاوطخ مهنم شغي نأ لواحي هنأك ؟نوكرحتي فيك
 ىف هدهو وهو ةارفلا ءاتمآ اهم نهقري ناك ىحلا:تاوطخلا سكدتيل ةكهذ

 هتاوطخ عبتت نأ عيطتست ىتح ءرثكأ هب قصتلت ىهو ةريهش تلاقو
 : ىقيسوملا عم مجسنت ال ىتلا ةشعترملا

 .هيل شفرعتب ام لوقتب لامأ ..سيوك صقرتب تنأ هد -

 : ثهلي ىهو لاق
 .صقر ةيافك ..هأب ةيافك بيط -
 : رارصإ ىف تلاق

 .ةناوطسألا صلخت امل ..أل -

 ةريهش دسجب سحي ال وهو ..ليفلا مادقأ بييدك ,همادقأ كرحي داعو

 : ةريهش تحاص ةأجفو ..ةرم لوأل هيعارذ نيب

 .ىأ -

 : هكابترا دتشا دقو لاقو ..اهمدق ىلع ساد هنأ فرعو

 .ىصقرت ىتممص ىللا ىتنا ءىكيلع قحلا ..فسآ انأ -

 : اهملأ اهب ىرادت ةماستبا بصتغت ىهو تلاق

 ,ةلفح هيف نوكي ام ةليلو ..ىلجر ىلع اوسوديب لايعلا لك ..كمهي الو -

 .نيتعاس الو ةعاس ةنخس ةيم ىف ىلجر طحأ اهيدعب علطاب

 : اهسفن ىذجتت تت اهنأك تلاق

 .صلخت ام ةناوطسألا لبق ىنبيست شحصبي ام ..أل -

 لوح نم هعارذ طقسأو ..ةناوطسالا تهتناف ءصقرلا نم ردقلا هافعأو
 نم سحأو ..اقاش اقيرط عطق هنأك دهنتي وهو ..اهدي كرتو ..ةريهش دسج

 ..عادص هبشو ..فيفخ راود ..هسأر ىف راودب ء؛هلذب ىذلا دوهجملا طرف
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 : رابلا ةيحان هدي نم هبحست ىهو ةكحاض ةريهش تلاقو

 .شتواك ةمزج سبلا ىقبأ اياعم صقرت امل ةياجلا ةرملا -

 : انقتحم لازي ال ههجوو مستبي ىهو لاقو

 .تمرح ءصالخ ..ةرم رخآ ىد -

 : تلاق

 .دحآو نسحأ ىقبت ام ةياغل ءكاعم صقراح موي لك انأ ..ادبأ -

 ةيقب هنم اهذخأ ..هيناج نم ةريهش تفتخا ءرابلا ىلإ الصي نأ لبقو

 .عيمجلا لماجت نأ اهبجاوو ةلفحلا ةبحاص اهنإ ..نيوعدملا

 ..هردقل ماتسي هنأك هيفتك زهو .. ماحزلا طسو هئات هنأك سحي داعو

 وهو .هتفاح ىلإ ادنتسم فقوو ..رابلا ىلإ اهجتم هيمدق ىلع فحزي راسو

 ..رابلا فلخ ةفقاو لازت ال نيمرج تناكو ..ةهئات تارظن نيمرج ىلإ رظني

 ..ةبخاص تاكحض اهعم نولدابتي نابشلا نم ةلش اهلوحو ..اهمامأ سأكلاو

 ىلإ هنم لصي الو ..ةيبرعلاب ؛ةيزيلجنإلاب«ةيسنرفلا ةغللا هيف طلتخت اثيدحو

 هيلإ ترظنو ءاههجوب نيمرج هيلإ تهجتا ةأجفو ..جيجض ىوس دمحأ ىنذأ

 .اهنم برتقي نأب هوعدت :ةقيشر تاكرح ءاوهلا ىف اهعباصأ كرجت ىهو

 ىف اهيلإ رظني داع مث ..هريغ ادحأ وعدت ال اهنأ دكأتيل هلوح رظنو

 هننلإ نوعت لاقل نفر ودكم ةرتم كلا ظانشلا اينيجوز .ةضكو

 .اهنم برتقي نأب اهعبصأب

 .اهنم برتقاو
 .رثكأ برتقي نأ هيلإ تراشأو
 .اهدخ سملي هدخ داك ىتح ءاهيلإ هسأرب لامو

 : تسمهو «هنذأ ىف اهيتفش تعضوو

 ! ىكسيو هيف -
 هنأب سحأو ..هباصعأ لك ىف ةغدغدلا تقلطناو ..هنذأ اهتسمه تغدغدو

 ىكسيولا برش دقل ..ىكسيولا نم ريثك ىلإ ..ىكسيولا ىلإ العف ةجاح ىف

 نم نآلا فخأ ؛ىكسيولا نم هضاعتما نكلو ءضاعتمالاب سحأو لبق نم

 .هسفن نم هضاعتما
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 .ةلوجخ ةماستبا مستبي ىهو ءاقفاوم هسأر زهو
 بالود نم ىكسيولا ةجاجز تجرخأ مث ..ةغراف اسأك همامأ تعضوو

 ,ةرسكملا ةيبرعلا اهتغلب لوقت ىهو .هسأك ىف هل تبصو ءرابلا لفسأ ىف

 : نيتناركسلا اهيتفش قوف حنرتت تاملكلاو
 :ضلخت تئزرق:ةزازقلا نيمحا .:دحل نشلوقتام:

 : هسأك ىلإ هدي دمي وهو دمحأ لاقو
0 

 : رابلا ةفاح ىلع هديب طبخي وهو ىرمع حاصو
 .نامك ةزازق نيزياع ..ترتك نيابزلا -
 : نيتناركسلا اهيتفش نيب نم دمحأل سمهت نيمرج تداعو
 .هيم الو ..ادوص -

 : سمهلل اببس ىردي نأ نود ءاهلثم سمهي ىهو لاق
 .ادوص -

 : تلاق -

 .طيبع شاقبتام -
 : لاق

 .هيم ءبيط -
 : تلاق

 .طيبع شاقبت ام كلوقأاب -
 ةتدرطتساو ءانيديدو نأ مطتحت شيرت هناك ضف ىف اكل نظن

 : ريطخ تفايشتكا ان هعلبش اهناك :ةظاق
 هس من طحت
 .ملكتي نأ نود اقفاوم هسأر زهو
 ىوحي ىذلا قينألا ىضفلا لدرجلا ىف :ةريغصلا اهدي نيمرج تبدو

 .هسأك ىف امهتعضوو اهديب نيتعطق تجرخأو ؛جلثلا عطق
 هدواعو ..هتفاح قوف نم اهيلإ رظني وهو ءههيتفش ىلإ سأكلا عفرو

 اهنأك ديعب نم ىدبت ىهو ..لكؤي ءىش اهنإ ..اهلكأي نأ ديري هنأب هساسحإ
 له .نكلو ..ةرشع ةعساتلا ىف بيرق نم ودبت اهنكلو :ةرشع ةعبارلا ىف
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 ..لالحنالا اذه لكو ..رمخلا اذه لكو ..تاكحضلا هذه لك ..ةديعس ىه
 لواحي هناك :ةريبك ةعرج هساك نم فشتراو ؟ةداعسلا فلؤي اذه لك له
 «قهشف ..هقلح رمخلا توكو ..نيمرج اهيف حرمت ىتلا ةداعسلا برجي نأ

 : تلاقو :ةريبك ةكحض نيمرج تكحضو ..لاعسلا نم ةيون هتباتناو

 .ءىدتبم ةسل تنأ هد -

 : لاقو ..لاعسلا ةيون ىلع هدعاست ىتح .ءدرهظ ىلع هبرضت تذخأو

 .كس برشأ ىنأ ىلع دخاو شم ىلصأ -
 : تلاقو

 .هيلع دخات ناشلع ؛ةعرسب نامك برشا بيط -
 .ىرخأ ةعرج فشتراو

 : لوقت نيمرج تداعو
 ؟ىدانلا حورتت ثنا -
 ذنم كانه هينيعب اهعبتي هنأ نيح ىف «ىدانلا ىف هرت مل فيك تبجعتو

 :لاقو :.ووهش ةسمخ نم رثكأ
 ونا ١

 : تلاق

 .ىوق ذيذل كنا فرعت -

 تلقت انيناك هدلإ ضقت دو ةنياز تراداو هنقذ تفك اهدي فتسكوو
 : رازجلا ناكد ىف محللا نم ةيهش ةعطق

 .كعاتب ليفوربلا ىنيرو -
 تداعو ..ناسرعلا قوس ىف ءارذعلاك رمحي ههجوو ..اهل ملستساو

 ش : جرف ىف عرضت
 ..ةتكن ىل لوق ..توم ذيذل -

 : اكبترم لاقو
 :تنلا لقفحلا دقات ان ومع نشفرعا امك
 : تلاق

 ...دحاو هيف ناك ..ةتكن انأ كل لوقأ -
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 تخرصو ,:ةديدج ةناوطسأ بآ كيبلا ىف تراد :درطتست نأ لبقو

 .اشتاشت -

 .ةراولا ىف انهنمدق نم امنا تحوطو هراثلا فلح نم محرخ مث

 لك ىف اهصرقي ناطيشلا نأك ..ةقاشر اهفنع ىف ,ةفينع :ةريثم تاكرح

 هسفنل بكسو «رابلا بالود نم ىكسيولا ةجاجز جرخأو ءرابلا لوح فل
 مهو :نيمرج دسج قوف ةقلعم مهلك نيوعدملا نويع امنيب ..ىرخأ اسأك

 اهنأك زتهي ىذلا اهسأر ..نيمرج ىف قلحبيو .هسأك فشري دمحأ داعو

 ..ليقث ديق نم برهت نأ لواحت اهنأك ناحرمت ناتللا اهاقاسو ..هيلإ دتمت

 اهيتفش ىلعو ..نيمرجل مهعم قفصت نيوعدملا نم ةلش طسو اديعب
 حرم اهيف قربي ةتباث اهترظنو ..بصتنم اهماوقو ..ةقيشر ةعساو ةماستبا

 .هسأك نم دمحأ فشرو

 .حنوتتو ىخرتست هتارظنو ..نالدهتتو نالقثت هيتفشب سحأو
 .اهتصقر نم نيمرج تهتناو
 .هيلإ دوعت نأ رظتناو

 .نكلو
 لازت ال ىهو :ةفرشلا ىلإ اجرخو اهعم هتدشو .ورمع عارذب تقلعت دقل

 ..نيمدقلا ةيفاح
 .هيلإ دعت مل
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 ..اديحو فقوو ..ةثلاث اسسأك هسفنل غرفأو ءرابلا لوح فل ةعرسيو

 اضيأ ةريهشو ..هنع نولوغشم مهلك ..هل مستبي دحأ ال ..هنم برتقي دحأ ال

 .دحأ مامتهأ ريثي ال ..ةفات ..هفات هنإ ..هنع اهيوعدمب ةلوغشم

 بناجب عوضوملا دعقملا وحن راسو هلهح مث ..هسأك نم ةفشر فشرو
 راكفأ هسأر ىفو ...دادزي ةهافتلاب هساسحإو ..ةريبكلا ةبهذملا ةدئاملا
 ريشي ءىشب :ىتآي نأ دبال ..نيوعدملا لك مامتها ريشي نأ ديال .:ةهترتم
 .مهنيب دوجوم هنأب مهرعشي ءىش ..مهمامتها

 مابه رخآلاو :ةاركس اننهيحا .قيصخينق ةسفن ىف ناك سحأو
 ريثي ىنونج لمعب ىتأي نأب هعنقي نأب لواحيو ءىحاصلا لداجي ناركسلا
 درطي نأ لواحيو ..جتحيو ..ىبأيو ..ضفري ىحاصلاو :نيوعدملا مامتها
 ..ىنعد ..ىنأشو ىثعد ..ىمارتحاب ظفتحا ىنعد ..هيف خرصيو :ناركسلا
 ..ىنعد

 .رصتني أدب ناركسلا نكلو
 ا دعقملا لمحي مث ,موقي هسفنب دمحأ سحأو

 .ةريبكلا ةيهذملا ةدئاملا قوف هعضي

 مث ..اهقوف هعضو ىذلا دعقملا ىلع سلجو .ةدئاملا دمحأ ىلتعأ مث
 ,ءاهلب ةمابنقتا ةيقفشت نيو ...ةتياك تارظت نيوفوحلا ىلإ ناظنيحوخنأ

 ..رمألا ءىداب ىف ؛دمحأ هلعف ام ىلإ نيوعدملا نم دحأ هبتني ملو
 وهو ةخراص ةكحض كحض مث ءاشهد همامأ فقوف هحمل مهدحأ نكلو

 كلملاك سلاج وهو دمحأ لوح اوفتلاو ..نيوعدملا ةيقب هبنتو ..هيلإ ريشي
 ةيلاغ تاعدبم .:نوكحتسكن اوذكاو :ةسفنل هعتصض ىذلا ةشرع قوف ظيبعلا
 كحضلاو ..كحض ..كحض ..نوكحضي دالوألاو ..كحضت تانبلا ..ةخراص

 تاحيص اهنأك ءدمحأ ردص ىف ديرعي ىذلا ناركسلا ىثذأ ىف نري
 .اتفاخ انيزح نينا نكي نحانملا كلا ندحسلاو :رييصتلا

 .ءاهلبلا هتماستبا رتفت الو ..هترظن لوحي الو ..ملكتي ال دمحأو
 اهينيع ىفو ..كحضت ال نيوعدملا فوفص رخآ ىف ةفقاو ةريهشو

 .لجخلاو :قافشالاو «ةريحلاو علهلا اهيف طلتخي تارظن
 درولا ةقاب تعزن مث ءاهتباتنا ىتلا كحضلا ةيون نم نيمرج تكسامتو
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 تشاو ::السحلا اييلع ساجر نكللا ةيفوملا ةيوكاسلا تلتغاو.ةةيرشؤلا: قرم
 بيج لك ىف ةدروو ؛هترتس ةورع ىف ةدرو ..هبايث ىف درولا داوعأ قشرت

 نيب درولا نم ادوع تعضو مث ..مث ..هسأر قوف ةدرو مث ..هيويج نم

 .هنانسأ

 ةخراصلا تاكحضلاو ..هلبيلاب قطني هيف ام لك ..طيبعلاك تماص دمحأو '

 : نيمرج تحاصو
 .ورمع اي جلثلا لدرج تاه -

 قوف ةفقاو لازت ال ىهو اهل هلوانو ءجلثلا لدرج رضحأو ءورمع عرسأو
 .دمحأ بناجب ةدئاملا

 سأر قوف هتعضوو .ءامو جلث نم هيف امب لدرجلا نيمرج تغرفأو
 .جاتلاك ..دمحأ

 .ةخراصلا تاكحضلا تدتشاو

 ..درولا فوع هتاتسأ نيبو :ءاهلبلا هتماسقيا مسقبي لازيال فمحأو
 :ةزئاك ةبضاغ ةرظن اهيقيم ىفو اهيوغدم فوقص ةريهش تقشو

 : مزح ىف تخرصو .

 : نيمرج اي ىلزنا -
 .رخص ىلع ركت جومك ..ةريهش بضغ ماما تاكحضلا تتفخو
 .اهتاكحض اياقب اهيتفش نييو :نيمرج تلزنو
 ىف اهينيع لكب دمحأ هجو ىف رظنت ىهو «ةرمآ ةجهل ىف ةريهش تلاقو

 : مزح

 .لؤثا ..دمعلا اي ىلافقاد
 جلثلا لدرج قلأو «هنانسأ نيب نم درولا دوع عزنو ..دمحأ كرحت ةأجفو

 نيب ىركس تاملكلاو لوقي وهو ؛ةدئاملا قوف نم زفق مث ..هسأر قوف نم

 .ىثنأ .ىلاغتا-
 ىف هل ةملستسم ةريهشو ..ةفرشلا وحن اهب ىرجو ءاهدي نم اهبذج مث
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 نيبو اهنيب اولخدتي الأ مهوجرت اهنأك ءاهيوعدم ىلإ اهءارو رظنتو ..عله
 .دمحأ

 ناركمشلا ةؤق-.ةوقب هءارؤ اهبذجي وهو... ةفرشلا ىلإ دمحا اهي جرخو

 .ناركسلا فنع ..فنعلا معط الإ معط اهل سيل ةلبق ..اهيتفش قوف اهلبقو

 .قافأ دقل

 : لوجخ فيعض توص ىف لاقو ؛هسأر دمحأ سكنو

 .أنأ ..فسأ انأ -

 .اهينيع ىف لازي ال بعرلاو
 تأدهو .اهردص أده ..ىرخألا ىه تقافأ اهنأك ءاليلق تأده مث

 ىلإ رظنت اهناك ..قافشأ ةرظن ترظنو ..اهينيع ىف بعرلا ادهو ..اهسافنأ

 : هفقوتست تحاص مث

 .دمحأ -

 اهعفري نل هنأك ,سأرلا سكنم وهو ..اهيلإ تفتلي ملو ءدمحأ فقي ملو
 ادبأ

 : ةيناث ةرم تحاصو :هءارو ترجو

 .دمحأ -

 .دري ملو
 ىف تلاقو .هتفقوتساو .هعارذ نم هتكسمأو ,.هب تقحل ىتح ترجو

 : قيقر تفاخ توص

 .دمحأ -
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 هينيع اهيلإ عفر ..هسأر عفرو

 .هينيع سكنو ؛هسأر سكن مث

 ؟لوقت اذام ىردت ال

 هاتفشو ..ةليوط ةلبق هتلبق ..هتلبقو ءاهعباصأ فارطأ ىلع تبش تبش ةأجف مث

 .ناكرحتت ال اهيتفش نيب

 .هنع تدعتبا مث

 .تيبلا لخاد ىلإ ىرجت تذخأ .ءتاوطخ

 .ةقيدحلا مالظ ىف ءضيرعلا هردصو ةليوطلا هتماقب بصتنم فقاو وهو

 هينيع ىفو . يعي لم ةيلإ ىتاي تاكمسفلاو ةسقاولا ناهتألا توبسيو

 .ديدح نم قراطم هسأر ىفو . .ملألاب حضتت دت «:ةلئاستم ةرئاح تارظن

 .ةحنرتم ةئيطب ىطخب ةقيدحلا ىف راسو
 .تيبلا نم جرخو
 ءىش لكو ..اليوط راس ..ءىداهلا عراشلا ىف هيمدق ىلع راسو جرخ

 ..فزنت هتماركو ..فزنت هسافنأو ..فزني هبلقو ..فزني هلقع ..فزني هيف

 ..هقلح ىوكت لازت ال ىكسيولا راثآو ..هسفن نم لجخلا ..هرصعي لجخلاو

 نزحي وأ ءاهب حرفي نأ عيطتسي ال ..اهمهفي نأ عيطتسي ال هنكلو ..هينيعب
 .ائيش مهفي نأ عيطتسي ال نآلا هنإ ..نآلا سيل ..امعط اهل سسحتي ىأ ءاهل

 .ءاكبلا ىلع ىنعأ براي
 لازي ال وهو ..هيمدق ىلع ارئاس هتيب ىلإ لصوو ..ريسيو ..ريسي وهو

 ةليبنو ىفيف حملو ..هتماركو هبلقو هلقع فيزن لمحي لخدو ..ىكبي نأ ديري
 ىلع ىليل تارقن عمسو ..امهسورد ناركذتسي بتكملا ةفرغ ىف نيتسلاج

 لالظ ىف ائبتخم :ءعباصأ فارطا ىلع راسو ..ةنيزح ةئيطب تارقن ..ىنايبلا
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 نم نحل هاري نأ فرز ال هنا .نفكنلا ةرهخ نم ةدستلا ةفاشلا ودعا
 .لاحلا هذه ىف ىهو هتوخأ

 .هشارف قوف ههجو ىلع أفكناو ..بابلا هسفن ىلع قلغأو .هتفرغ لخدو
 .ةلماكلا هسبالمب وهو

 .ىكبي نأ ديري
 .ىكبأ ىنعدو ءىنحرا براي
 هعومد نإ ..الفط ناك ذنم ىكب هنأ ركذي ال هنأ ..ادبأ ىكبي ال هنكلو

 .هينيع جراخ ادبأ بكسنت الو ,هلخاد ىف اهلك بكسنت
 عقت ةليقث عومد توص هنأك هيلإ لصي «ونايبلا ىلع ىليل تارقن توصو

 .ضرألا ىلع
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 امهنم لك اهمأو ىليلو ..احابص ةرشع ةيداحلا ةعاسلا
 .امهنم الإ تيبلا الخ دقو ءاهتفرغ ىف ةسلاج

 الميل مألا ةفرغ نم اقلطنم «نوفيلتلا سرج نينر عفتراو
 .تيبلا ءاحنأ [[ل

 مث ..اهينذأو اهينيعب نينرلا ةيحان تتفتلاو ..اهلك ىليل ساوح تضفتناو
 تهشفو :يتيفاحلا اهيمدق فارطا ىلع تراسو ..اهشارف قوف خم تاق
 .اهلالخ نم تصنت تذخأ ةريغص ةحتف ءءطب ىف اهتفرغ باب

 : نوفيلتلا ىف حيصت اهمأ توص تعمسو

 ولآ ..ولآ ..ولآ -
 ::ةده يف لوقت اهتعمسوك
 .هاب نيدعيو -

 .فنع ىف اهناكم ىلإ نوفيلتلا ةعامس ىقلت مث
 .ىحتف نوكي نأ دبال هنأ ىليل تفرعو

 ىف قرغتو اهشارف قوف سلجت تداعو .ءوده ىف اهتفرغ باب تقلغأو
 .اهنازحأ رحب

 ةرم «نيترم الإ هتوص عمست ملو ..ىحتف هيف رت مل عوبسا ىضم دقل
 اهدنع يموي دنع ةزمو .. ةشئاع اهتكيكط هنا ىلع اهما اما هتثداح اهينع
 نوفيلتلا ةليبن تذخأف ..نوفيلتلا ىف اهل هبلطت نأ ةليبن اهتخأ ىلإ تلسوت
 ءارو تفقوو :ةعامسلا اهتطعأ مث ؛هب تلصتاو ..امهتفرغ ىلإ هب تلخدو

 ىليل تنظ دقو ..هثداحت ىهو اهيلع دحأ لوخد نم اهتخأ ىمحتل بابلا

 اهلديس ..اهنجس نم اهذقنيس ىحتف نأ تنظو ءاليوط ثدحتتس اهنأ اهموي
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 | نم رخبت ..هل هلوقت ائيش دجت مل اهنكلو ..هيلإ هنم لصت ىذلا قيرطلا ىلع
 ..عومد الإ اهنم قبي ملو ..ثيدح نم هتدعأ دق تناك ام لك اهناسل قوف
 ناكاأ ردت مل ؛:ةقزمم تاملك ىوس اهل هلوقي ام دجي مل اضيأ ىحتفو

 . امهنأك ءاكبترم الهاذ امهالك اناك ..هسفن اهب ىساوي ناك مأ ءاهب اهيساوي
 ةفقاو ةليبنو ..ضيرملا امهبح ..ةرطخ ةلاح ىف ضيرم شارف لوح نافقاو
 ةعامس تقلأو ..«ةياج ىفيف نام «ىليل اي هأب اللاي» : سمهت بابلا دنع
 .رثكأ ةمطحم ..رثكأ ةسئاب ..رثكأ ةهئات ىهو نوفيلتلا

 .. اهتحلصم ليبس ىف اهبحب ةيحضتلا نع امئاد اهثدحت ةليبنو
 ..ةلئاع ىلإو ..جوز ىلإو ..تيب ىلإ ..مامألا ىلإ رظنت نأ ىه اهتحلصمو
 نأ ىلع هعم تقفتا اهنإ 0 اهل لوقت تداعو :ءىحتف تلباقو ةليبن تبهذ دقو

 .مهألا ىه اهتحلصم

 !؟ اهتحلصم
 !؟ اهتحلصم ىهام

 !؟ ناسنإ ىأ ةحلصم ىه ام

 ..اهبحب ةديعس ىهو ..اديعس نوكي نأ ىه ناسنإ ىأ ةحلصم نإ

 ! ؟اهب ناسنإلا ىحضي ىتح .ةداعسلا دعب

 نأ نوديري ..مه مهتداعس نوديري مهنأ ءاهتداعس نوديري ال اهلهأ نكلو
 ,ةاتفلا ةروص ..مهرودص ىلع اهوقلعي ىتح مهبجعت ىتلا ةروصلا مهيطعت

 ,ةلقاعلا ةجوزلا ةروص ..اهؤاقش مهتعاط ىف ناك ول ىتح مهعيطت ىتلا
 مهنم دحأ ال ..ةاسق مهنإ ..نوينانأ مهنإ ..اهجاوز ىف ةسئاب تناك ول ىتح

 ىلع اهلماعت اهمأ ..اهتداعس اهل ققحيو ءاهدعاسيو ءاهمهفي نأ لواحي
 ىلع اهلماعت ةليبنو ..ةمرجم اهنأ ىلع اهلماعت ىفيفو ..ةعودخم ةلفط اهنأ

 ..مههركت ىهو ..اهبلق قنخ نولواحي مهلك ..اهنونجسي مهلكو ..اهنم
 .اعيمج مههركت

 رفضتو «جورخلا بوث ىدترت تذخأو ..اهشارف قوف نم ىليل تزفقو
 ىدحتت اهنأك .دحت تارظن اهينيع ىفو ..ةمراع ةروث اهردص ىفو ا
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 نم اهدوقن سيك تفطخ مث ..ءاوهلا ىف اهلوح بصتنت ةمخض احايشأ اهب

 نم تجرخو ..سيكلا ىلإ هتداعأ مث ءاهدي ىف هتنضتحاو .ةقشلا حاتفم

 ىهو ةلئاق اهيلع تلطأو ءاهمأ ةفرغ ىلإ تهجتاو ءاهدي ىف سيكلاو اهتفرغ
 : حتا ىف اهيلإ نانت

 .يتاف ىلا يوؤالا ةفوتشانانشلع :ديعتلا ورا نأ حمس +
 :ةماستبا لعتفت ىهو تلاق مث ؛ناعما ىف اهمأ اهيلإ ترظنو
 .نيياج كتاوخأ نامز .:ىليل اي ثقولد شالب -

 فاما شقحام ةعانتلا مرد ةنملا>
 : ةئداه لازت ال ىهو «مألا تلاقو

 توفن ىقبنو ..رهضلا دعب دكلبلا ىتناو انأ لزناح انأ لاح لك ىلع -
 :فيعلا لع

 - تلف ك ءاهما ةيلقع نم اهد قييعست :ةرشانب اسما ىليل تمسقباو
 .شصلخ ام ةسل نجسلا هوه -

 دعيو ..قئايب ةيوش ىبعلا ىحور ..ىليل اي تقولد هد مالكلا شالب -

 .اوس لزنن رهظلا
 ةرخاسلا ةماشتيالا اهيتفش نينو .دهتعب اهنا جو ىف نظنت ىليل تلظو

 .ةرملا

 ىلوقت امل ونايب كعمساح ..ىد ىنيع نمو «ىد ىنيع نم ..رضاح -
 ِ . نسي

 ىف يلع اهنامذ لمحت انهناك ندتكنا انهيجوو ةفرقلا نم كوخ

 . اهنجسي نأ لواحي نم لك هجو ىف ..اهمأ هجو
 ' ..اهنانسأب اهرفاظأ مضقت ىهو ..ةفرغلا ىف ودغتو حورت تذخأو
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 ركفت ظقف انهنإ .: اهشفت ىف ركفت ال لب... اهتوكا اذلو اهما ىف زكفتال
 .الاح ..نآلا ..هارت نأ ديرت ..ىحتف ديرت ىهو ..ديرت اميف

 هيف عضوت امم قرولا نم ريبك سيك نع اهبالود ىف تثحبو
 نول ىف ايريرح اصيمق ..اهمون ناصمق دحأ تطقتلا مث ..تاورتشملا
 ىلإ هتداعا مث ءاليلق تركفو ءاهينيع مامأ هترشنو . .مامكا الب درولا
 نول ىف قرزا .ةفوصلا نم اضيمق ؛.ىكا انطيعمت كحرخ او: تالودلا
 لخاد هتعضوو «هتوط مث ..ةبقرلا دنع لوفقمو ..ةليوط مامكا هل ..ءامسلا

 لخاد رخآلا وه هتعضوو هتوطو «ربماش ىد بورلا» نع تثحب مث ..سيكلا

 نم تجرخ مث ..ائيش ركذتت نأ لواحت اهنأك ءاهيلاوح تتفلت مث ..سيكلا
 ىتح ؛ضرألا ىلع اهيمدقب بدت نأ تدمعتو ؛مامحلا ىلإ تهجتاو ءاهتفرغ
 ةيوبنأو ءاهنانسأ ةاشرف مامحلا نم تطقتلاو ..اهتاوطخ عقو اهمأ عمست
 ىتح ءاملا روبنص تحتفو ..اليلق رظنت نأ تدمعت مث ..نانسألا نوجعم

 نم تجرخو ..روينصلا تقلغأ مث ..ءاملا قفدت توص اهمأ عمستل .هرخآ

 تلقندو :ةوجعملا ةيوبتاو نانسألا ةاشرف اهيذي ىف ىفخت ىفو مامحلا
 ىف - نوجعملاو ةاشرفلا - امهتعضوو .اهءارو بايلا تقلغأو ءاهتفرع
 ,سيكلا ىف اهعضت نأ تلواحو اهتوطو ةفشنم تطقتلا مث ..ريبكلا سيكلا
 دقو «ريرسلا قوف ةفشنملا تقلآو ءاهيفتك تزهف ..اهل عستي مل سيكلا نكلو
 .اهنع ءانغتسالا تررق

 .اهنانسأب اهرفاظأ مضقت ىهو .ةفرغلا ىف ءىجتو حورت تداع مث

 اهءارو بابلا قلغتو ءاهكلدتل اهمأ ةفرغ ىلإ لخدتسو ..نينثا موي
 .تيبلا نم ىه جرختس ..ةظحللا هذه ىفو ..حاتفملاب

 .ىوعت نأو
 عقي نخاس دهصو ..ةروهبم اهسافنأو . .ةيجن مأ لوصو رظتنت تلظو

 اهدقع كفتو ..انيح اهدشت ..اهيدي نيب ةرئاح اهتريفضو ..اههجو لوح
 ىه امم ائيش ىرت ال اهنإ ..اهريكفت فقوت دقو ..اهطبرتو دوعت مث ءانيح

 .اهنجس نم اهصالخ ىرتو ..ىحتف ىرت طقف هيلع ةمدقم '
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 ..بابلا سرج قدو

 .اهسفنب بابلا حتفتل تبهذو ..اهتفرغ نم تجرخو
 ىلإ رظنت ىهو تلاقو «فللا ءادوسلا اهتءالمي ةحشتم ,ةيجن مأ تلخدو

 ؛ ةدورغز قلطت نأب مهت اهناك ىليل

 :توبلا لغاذ ىلإ اهقمدقتو :ةيجن عا: ةلزقت امم اثيدك ىلتأ عمست ملو
 ديزت اهناك لاع توصي تلاقو :تاردحلا نيب لت, ىذلل رعتلا ىف تفوز
 : تيبلا ىف تلاز ال اهنأ اهمأل دكؤت نأ

 كح ةنكجن ما: اماه... امانا
 : اهترجح نم اهمأ تحاصو
 .ىجيت اهيلخ -

 نودي عاتقملا نونه ةعمسو -. اهنارو قلقي باتلا تارك. ةفرقلا لاذ
 .لفقلا ىف

 كلذ لك تعضوو براشياو ,جورلا عبصأ ,ةقينألا ةريغصلا ةلحملا اهبالود

 فارطا لع تراثي ول ٠ اهدي ىف نيركلا نيقلا تلمع مت :اهيزك بويحب ىف
 هتقلغأو تداعو «تجرخو ..ءوده ىف هتحتفو ..ىجراخلا بايلا ىلإ اهعباصأ

 امهقابطنال عمسي ال ىتح .هاتفلض قبطنت نأ لبق هتكرتو ..ءوده ىف

 تقلظناو .: اهتمدق فارظا ىلع ريشت لازت آل: ىف ملسلا تلزتو ..تذض
 ! ءابغو ..ةشهد ىف اهيلإ رظني باوبلا هللادبع معو ,عراشلا ىلإ

 ىلإ علطتت تداع مث ..هنع ثحبت اهنأك ىحتف تيب ةيحان ىليل تتفتلاو

 روعش ..اهبلق ىلع فحزي بيرغ روعشو ..عيطتست الف ؛ةيعيبط اهتيشم
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 نإ ..اهلخاد ىفو ..اهلوح بصتنت ءادوس ةظيلغ ًانابضق نإ ..رثكأ نجسلاب

 .نيجسلا هب رعشي امم رثكأ ءديقلاب رعشي ءنجسلا نم براهلا

 وهو هب رعشت ملو ..ةيلاخ تناك دعاقملا ىقاب نأ مغر اهبناجب سلجو
 قصتلم هفتك نإ ..رشكأ اهنم برتقيو ..اهنم برتقيو ..هينيعب اهيلإ للستي

 قصلي ىهو مث ..اهقاس نم هقاس برقي وهو اضيأ هب رعشت ملو ..ةهئات
 .اهقاس سملو هديب لست امدنع الإ هب رعشت مل ..اهقاسب هقاس

 .تضفتناو

 .ةدح ىف هيلإ تتفتلاو

 ىف اهءارو رظني باشلاو ءرخآ دعقم ىلع تسلجو هبناج نم تماق مث
 ؟هبناج نم موقت نأ لبق ةدملا هذه لك ترظتنا اذامل : اهلأسي هنأك ..ةشهد

 .فوخلا نم ديزمب ترعشو

 ناميلس عراش ىف تراسو ..ريرحتلا ناديم ىف سيبوتألا نم تلزنو
 مث .ءاقيش اهلظناذ نق امم ىرت الو. ءاكينك اهلوه اهم رتال هو ءانكأب
 تكسمأو ,كانه لاقب ناكد ىلإ تلخدو ..ةناخكتنالا عراش ىف تفرحنا
 .ىحتف مقر ترادأو ,نوفيلتلاب

 .فطاوع هتجوز اهيلع تدرو

 ا

 .اديج اهتوص فرعت اهنإ
 .اهتاكم ىلإ ةعامسلاب تقلا مث ءاهدي تشعتراو
 ةرتف هب ةطيحملا عراوشلا ىف فوطت تذخأو «لاقبلا ناكد نم تجرخو

 .رئاجس عئاب ناكد تلخد مث ..رثكأ امير ..قئاقد رشع ..قئاقد سمخ

 .هتيب ىف ىحتفب لصتت تداعو نوفيلتلاب تكسمأو
 | .اضيأ هتجوز اهيلع تدرو
 ؛ سقف لعل اهتذا قوف ةعامسلاب ةظفتسم تلاغ اهتكلو ::اهدي تشعتزاو

 توي نا تعقتماو .. اهيط ذرب ةقويرت قر وم ةغاسسلا كقظقييسو هاكف

 سس تت يي سس يبي سس | يبان
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 تعمس مث ..اههجو ىف خرصت اهنأك «..ىلآ ..ولآا» حيصت ىهو فطاوع

 ةصاصر توص هنأك . .اههجو ىف عرصت اهنأك ..ىقلت ةعامسلا توص
 .اهردص ىف تقلطنا

 لمحت اهنأك .ةرئاح .ةنيكسم ..رئاجسلا عئاب ناكد نم تجرخو
 ..ةقشلا ىف ىحتف نوكي ال اذامل ..ةأجف اهانيع تقرب مث ..ةميزهلا
 نم اطيخ هنييو اهنيب نإ ..هتدارأ املك :ءكانه هدجت نأ تدوعت دقل ..امهتقش

 .هيلإ ةجاح ىف تناك املك ءاهيلإ هبذجي ءبحلا
 .ةقشلا ىلإ اطخلا تعرسأو
 ءافقاو موقيق هسفن باوبلا فلكي ملو ءباوبلا ىيحت اهسار تزهو

 .اهل امارتحا
 نأ ضتنت اهناك ةقشلا باب ماما تققوو ..سئاسبلا نودلا ىلإ تدعصو

 ,تحتفو ؛ريغصلا سيكلا نم حاتفملا تجرخأ مث ..ىنايبلا توص عمست
 .تلخدو

 اقف نبل هنا
 :تازدسلا قوق هله كيت اهنأك اهينيعب ترادو

 ..امهترتشا ناذللا نادعقملاو ونايبلا ..ءىش اهيلع دزي مل ةقشلا نإ
 بارتو .ونايبلا ةفاح قوف ةعوضوملا ةضفنملا ىف ةريثك رئاجس باقعأو
 نم تيرتقاو ..انه ناك ىحتف نإ ..ضرألا المت :باقثلا داوعآو .رئاجسلا
 ان ناك قل «ةديح لازتال نئاحشلا نافعا نإ :. هيف :كرظتو :ةيفنينلا
 ايناك تسشتباو هعانسلا اذه انو, نمما ةليل انور ةريبست ةذ ةنم
 ..نيدعقملا دحأ قوف .هلمحت ىذلا ريبكلا سيكلا تقلا مث ..ىحتف ىيحت
 «ديطملا تاي راخ فاقعا نم اهنف ام تعزفاو نئاحنسلا ةضقتم تلمحو
 ىتلا ةسنكملاب تءاج مث ..ينايبلا ةفاح قوف اهناكم ىلإ اهتداعاو ..اهتلسغو
 .. اهتتمايستياب ظفححت نأ لواطت ىهو ..نرألا نسكت تذقاو : ايكركشا
 ..هنم جرخت نل ىذلا اهتيب ىف اهنأب اهسفن عنقت نأ لواحت

 .ةرجحلا سنك نم تهتناو
 اهسفن لغشت نأ ديرت اهنإ ..هلمعت ءىش نع ثحبت اهلوح تفلتت تأديو

 .اهسيساحأ نم برهت ىتح .اهراكفا ىلإ يلهسال يشد وع ناب
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 ,خوجسملا ةيربأو واسال الشرق هلع ةميرقلاو :نيبكلا وكلا دمر
 .. اهيأر تريغ مث ..ضوحلا قوف امهتعضوو :مامحلا ىلإ امهب تبهذو
 ةيوبنأو ةاشرفلا هيف تعضو ؛ىجاجز بوكب تتأو ؛خبطملا ىلإ تبهذو
 رظنت اهنأك ءديعب نم هيلإ ترظنو ..ضوحلا قوف بوكلا تعضوو ؛نوجعملا
 طشملا اهبوث بويج نم تطقتلا مث ..درو ةيرهز ىلإ ..ليمج لاثمت ىلإ

 ىد بورلاو ؛مونلا صيمق تجرخأو ؛ةيجراخلا ةلاصلا ىلإ تداع مث
 تلمحف ..ةركف اهل ترطخو ؟امهعضت نيأ ةراتحم اهلوح تتفلتو ..ريماش

 موتلا ضيعت هيلع ترف مه ..ةيلاقلا ةفرقلا ىف ةتعبضوو :نيدعقملا دعت
 ىلإ اهمد نم تارطق تعفتراو ءديعب نم امهيلإ ترظنو ..ربماش ىد بورلاو
 اهنإ ..ةرتف ةرجحلا هذه ىف تيقيو ..اهفافز بوث ىلإ رظنت اهنأك اهيتنجو
 نال .دعملا نط نوقزألا ىلع جاتا رش ىا ىلع نعلو اذه ماقكس
 ىد بورلا نم عنصتو ..امهيلع مانتو ءامهضعب ةلابق نيدعقملا عضتس
 فجتراو ..!؟ ماني نيأ !! ىحتفو ..اهسأر تحت اهعضت ةداسو ربماش

 ىف ..اهعم مانيس له ..اهيتنجو ىلإ مدلا تارطق نم ديزم عفتراو ءاهبلق
 ىقبتسو ..هتيب ىلإ دوعي نأ بجي ..اهعم ماني نأ هديرت ال اهنإ ءال ؟ةقشلا
 تدلو ذتم اهنإ ..ليللا ىف اهتنهيو فاقت ..فافتت اهنكلو ..ليللا ىف ةديحو
 .اهدحو ةرجح ىف منت مل لب اهدحو تيب ىف منت مل ىهو

 .اهندب ىف ةريرعشق ترسو
 دعقملا ىلع اهسفن تقلاو ..اهراكفأ نم بّرهت اهنأك ةفرغلا نم تجرخو

 ةلاتغلا ىف ىقي ىلا ديهولا
 :تايول ىصققو نهظلا دعب ةيقاقلا تهبصا ةعانسلاو
 تقيقتكا اهنا ديال آلا لعفت اذام ..اهماا ىف ةامف نكفت اهسفت تيجو

 راظتنا ىف ىكبت تلج امبرو :تنج اهنأ دبالو ..ةعاس نم رثكأ ذنم اهبره
 نأ دبالو ..ةعماجلا نم امهتدوع دعوم اذه ..ةليبنو ىفيف اهاتخأو ..دوعت نأ

 طياسلا ايفاسل تاقالنإ دق قيقو « اييورف ايت ىلع اميقمللا دق اهنا
 ' تركزت امزنغ اهبلق.لطتراو .: دعس اهوشلاو .ةعاقلم نكت ةليبقو تاهتسلف
 | اهنإ :هل تلاقو هيلع تبذك دق اهمأ نأ دبال .اهسفن تنامط مث ... سلا هاذ
 | تنيحتح 2250551
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 أ تادخآلا هنإ ..حودممو ..ءىش ىأ هل تلاق وأ ..اهتاقيدص ىدحا ىلإ تبهذ

 لكو اهماو ..اهيرهب ناملعي نم رخآ حودممو دمحأ نوكيس ..نآلا ملعي
 حور اهيف تقلطنأ ةأجف نكلو ..ىكبت نأ تمهو ..نوبذعتيس اهتاوخأ

 ىتح ءاهونجس امدنع اهباذع ردق اوبذعتيل ..نوبذعتي مهكرتتل ..ىدحتلا
 .ةيناث ةرم اهونجسي الآ اوملعتي

 يىنايبلا مامأ تسلج ..ةفرغلا ىف ءىجتو حورت تذخأو ..ةفقاو تماقو

 امدنع ىحتف هعضو ىذلا نحللا ..«ىتيب» نحل فزعت تذخأو ,.هتحتفو

 ..هوعدت اهنأ نحللا اذه فزعت امدنع سحت اهنإ ..امهل ةقشلا هذه رجأتسا
 ةرم هتفزع مث ..ائداه ائيطب نحللا تفزعو ..ناك امنيأ اهعمسي هنأ سحت
 ىتح ..ةسماخو ..ةعبار ةرمو ..رثكأ فنع ىف ةثلاث ةرمو ..فنع ىف ةيناث

 تماقو ..اهمطحت نأ لواحت اهناك ءاهتوق لكب ىنايبلا حيتافم ىلع تطبخف
 ..ىرخألا ةفرغلا تلخدو ..خبطملا نم تجرخو ..خبطملا تلخد مث ..ةفقاو
 ..نوجعملا ةيوبنأو ءنانسألا ةاشرف ىلإ رظنت تفقوو ..مامحلا تلخد مث

 ةعطق ..اهزاهج نم ةعطق امهيف ىرت اهنأك ..امهيلإ رظنت ىهو تمستباو
 تطقتلاو رفخ ىف اهدي تدمو ..لجخلا ةرمحب اههجو ىستكا مث ..ةصاخ
 ١ اهناتسأ لسغت تأدبو ..نوجعملا نم ةعطق اهقوف تعضوو «نانسألا ةشرف

 وسكت لازت ال لجخلا ةرمحو . .ضوحلا قوف ةقلعملا ةأرملا ىلإ رظنت ىهو
 اذه ىف اهلسغت نأ د ىعتت مل اهنإ . .اهنانسأ تلسغ اذامل ىردت الو . اههجو

 ىف الإ اهنانسأ لسغت مل ىهف ءاهتيب ىف اهنأ رعشت نأ تدارأ امير ..تقولا |
 يف اهئانسأ ليمفك سوي سقحال بيوغ نيانتحاي نسجت اهنكلو ..اهكيب
 ير نا ع اهناك ..كابترالاو ..رفخلاو ..لجخلاب سحت ..اهتيب
 .اهتيب جراخ ٠ ,محتست اهنأك .ىحتف مامأ

 .اهنانسأ لسغ نم تهتناو
 .اهتريفض دش ديعتو .ةآرملا ىف اهسفن ىلإ رظنت ةرتف تفقوو
 .تأي مل ىحتفو
 نم تجرخ مث ..ةعيرس تاوطخب مامحلا نم تجرخ «ةيئاقلت ةكرحبو

 .عراشلا ىلإ تلزنو ..اهلك ةقشلا
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 دري نأ هللا ىلإ لهتبت ىهو نوفيلتلاب تكسمأو ءلاقبلا ناكد تلخدو

 .دري مل ىحتف نكلو
 .هتجور تدر

 .. اههجو نك اهذع اديس يقلق :فطاوغ
 .ركفت لاقبلا ناكد ىف تفقوو
 ىف نوكي امدنع هسفنب نوفيلتلا ىلع دري هنإ ..تيبلا ىف سيل ىحتف نإ

 ,نوفيلتلا رتفد ىف تثحبو ..يقرشلا ىقيسوملا دهعم ىف ناك امير ..تيبلا
 ..هدجت ملو ..كانه ىحتف نع تلأسو ,ىقيسوملا دهعم مقر تدجو ىتح
 ةطحم نوفيلت مقر نع رتفدلا ىف تثحبو ..ةعاذالا ةطحم ىف ناك امير

 .اضيأ كانه سيل هنإ ..هنع تلآسو ..ةعاذإلا

 .اههجو رهفكاو
 .اهتدحوب تسحأ

 ؟ةقشلا ىلإ دوعت له ..بهذت نيأ ىلإ ..لاقبلا ناكد نم تجرخو

 ىلإ باهذلا نم فوخلاب سحت ةرم لوأل ..فوخلا نم ةجوم اهبلق تحاتجاو
 .كانه اهتدحو نم فاخت ..ةقشلا

 اهنإ ..تركذت ةأجف مث ؟نيأ ىلإ ىردت ال ..ةفحاز تاوطخ ىف تراسو

 ائيش ىقلت نأ عيطتست نل اهنإ لب ..عوجلاب رعشت نكت ملو ..لكأت نأ بجي

 لواحت اهنأك ءاطشن اههجو ودبي نأ تلواحو ء,اهاطخ ىف تعرسأو .اهماوق

 ثحبت تناك اهنكلو ..اهتلئاع دارفأ نم دحأب ىقتلت نأ فاخت نكت ملو ..مهب
 .ىحتف نع مههوجو ىف

 : لماعلل لاقو .«وبماملا» لحم تلخدو

 © ؟مىا 8 ١ ج سمشلا ءىفطت ال "



 .كلضف نم «سيسوس شتيودناس دحاو -

 : لوقت تداعو .ةعرسب اهيأر تريغ مث

 لوانتتس اهنإ ..ةقرو ىف ىل مهفلو ءكيد دحاوو ءسيسوس دحاو -

 اهيلإ ىتأي نأ ىلإ اتقو بسكت نأ كلذب عيطتست اهنإ ..ةقشلا ىف اهماعط

 ناميلس عراش زاتجت تداعو .لماعلا اهل اهدعأ ىتلا ةفافللا تلمحو

 لكو ءاهتارظنو اهتاوطخ ىف ةطشن ودبت نأ دمعتت ىهو ..ىرخأ ةرم اشاب
 اهنأب اهسفن عنقت نأ لواحت ةوطخ لك ىف ىهو ..راهنم اهلخاد ىف ءىش
 اهتالواحم تناكو ..ةفئاخ تسيل اهنإ ..ةئيرج اهنإ ..ةرح اهنإ ..ةديعس

 اهنأك .ةتباث تارظن اهب رمت ىتلا هوجولا ىف رظنت نأ دح ىلإ اهب ىهتنت |
 ..ةيراه ةاتف اهنأب مهرعشت نأ لواحت

 .ةقشلا ىلإ تدعصو

 .ىحتف دجت نأب لمألا اهدواعو
 .تلخدو

 .هدجت ملو
 تكفو ..خبطملا تلخد ..ماعطلا لوانتل دادعتسالاب اهسفن تلغشو

 ..ريغص قبط ىف :ءللخملا تابحو «شتيودناسلا ىتعطق تعضوو ..ةفافللا

 ةلاصلا ىلإ تجرخو «قبطلا تلمح مث ..امهترتشا دق تناك نيقبط نم دحاو

 تذخأ مث ..اهرجح قوف قبطلا تعضوو .دعقملا ىلع تسلجو .ةيجراخلا

 ..ةنيكسم ..ةمهاس ..امعط اهل سحت نأ نود ءشتيودناسلا عطق مضقت

 تداعو «قبطلا تلمحف ,ةيناثلا شتيودناسلا ةعطق لكأ متت نأ عطتست مل

 سحت ال ىهو ..ةيلآ ةكرح ىف ,هلسغت تذخأ مث ,هيف ام تقلأو ..خبطملا ىلإ

 .ةيجراخلا ةلاصلا ىف ديحولا دعقملا ىلع سلجت تداع مث

 .ةسماخلا ةعاسلاو

 .تأي مل ىحتفو
 .بعتلاب تسحأو
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 ..قلقلا نمو ..اهتدحو نمو ..ىحتف راظتنا نم بعتلا ..اهسفن نم بعتلا
 00 .اليوط مانت ..مانتو ..ءوده ىف مانتو ..اهشارف ىلإ ..اهتيب ىلإ ..مهيلإ دوعت نأ ديرت ىهو ..مهيلإ تقاتشا مهيلإ ةشحولاب سحت ..اهتوخأو اهمأ نع ادج تدعب اهنأب سحت ىهو فوخلاو ..ةريحلاو

 تادبف ,ءاكبلا اهب دبتسا مث ..تمص ىف تكب ..تكب ..عومدلا ترمهنا
 عفتري مث .«امام اي ىتبيبح اي ..امام» : اهجيشن طسو متمتتو ..جشنت
 مث ..هلك اهنايك شعتريو ..اموتكم اخارص حبصي ىتح ..رثكأ اهجيشن
 اهنأك ةوسق ىف اهديب اهتريفض دشتو ..اهتضبقب دعقملا دنسم برضت
 ! «ىبراي سب هيل ..ىبراي ..ىبر اي» : متمتتو ..اهسأر نم اهعزنت نأ ديرت

 .اهؤاكب لاطو
 ..نامألا ىلإ ..اهمأ ىلإ دوعت نأ ..دوعت نأ رثكأ تنمت ءرثكأ تكب املكو

 .نجسلا ءوده ناك ول ىتح ..ءودهلا ىلإ
 .ءاكيلا نع تفك مث

 .دوعت نل اهنكلو
 .دوعت نأ عيطتست نل اهنإ
 ..ىقبت نأ فاختو ..دوعت نأ فاخت ..ةدوعلا عيطتست ال اذه لك دعب

 .اًنيش اهلاح نم ىردت الو
 .ىحتف ديرت اهنإ
 ىلع اهلديل ..اهنئمطيل ..ىقبت نأ اهعنقيل وأ ..دوعت نأ اهعنقيل هديرت

 .قيرطلا

 عومدلا راثآو ..عراشلا ىلإ ىرجت تداعو «ةأجف اهدعقم نم تماقو
 .نيتمروملا ,نيوارمحلا اهينيع ىف لازت ال

 تيب مقر ترادأو ,نوفيلتلا ةعامس تعفرو ؛ةفهل ىف لاقبلا ناكد تلخدو
 .ىحتف

4 
 : كاب توص ىف تلاق مث ..اليلق تددرتو ..هتجوز توص تعمسو
 .طنط اي ىحتف ملكأ ردقأ -

 : فطاوع تلاقو
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 ؟كلام ..ىليل ..نيم -

 : لسوت ىف ىليل تلاقو

 : هيف تعقو أطخ ىلإ اههبنت اهنأك ,مزح ىف فطاوع تلاقو
 .ىليل اي دوجوم شم ىحتف ناتسألا -

 : ىليل تلاقو

 .صلاخ ىرورض ..ىرورض هازياع انأ هد ..نيف حار شيفرعتام -

 : ةشهد ىف فطاوع تلاقو

 .ىجيي امل هل اهلوقأ ردقأ ةجاح هيف -

 : سأي ىف ىليل تلاقو
 .دهعملاب ةصاخ ةجاح ىف هلأسأ ةزياع تنك ..هيسرم ..أل -

 : اهقدصت ال اهنأك فطاوع تلاقو

 .نوفيلت مكل برضي هيلخأاح :عجري ام لوأ -
 : ةعرسب ىليل تحاصو

 .طنط اي راوسنوب ..هيب لصتا ىقباح انآ ..إل :.ل -
 .اهتيحت در عمست نأ لبق ةعامسلا تقلا مث

 اهينيع ىف عمجتت عومدلا تأدب دقو ؛لاقبلا ناكد مامأ تفقوو ءتجرخو

 .ديدج نم
 ؟بهذت نيأ

 .اهتيب ىلإ دوعتل سيبوتألا ةطحم هاجتا ىف تطخو
 .تفقوو تداع مث

 .ترادتساو

 ىف ريغصلا اهليدنمو ..ةبعت ..ةرسكنم ..ةليلذ ..ةقشلا وحن تراسو

 .اهعومد هب طقتلت اهدي
 ..ةوطخ لك ىف طقست داكت ىهو .ةقشلا ىلإ تدعصو «ةرامعلا تلخدو

 ..اهيتنجو قوف عمدلا تارطقب الإ سحت الو ءاهلوح امم اًئيش ىرتال

 | قوف اهسفن تقلأو ءاهءارو هتدصوأ مث .ةشعترم ديب ةقشلا باب تحتفو
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 تداعو ..اهيفك قوف اهسأر تقلأو ..ةيجراخلا ةلاصلا ىف ديحولا دعقملا

 ..اهسفن نيبو اهنيب ةداح تاشقانم اهلالخ عمست ..ةعيوز اهسأر ىفو
 ىلإ ..اهتيب ىلإ دوعت نأ اهيلع حلي فيعض امهدحأ ..نينثا نيب ةشقانم
 ..برهلا ىلع رصت نأ ..اهتطخب كسمتت نأ اهيلع حلي دينع رخآلاو ..اهمأ
 ..بحلا ليبس ىف تبره ىتلا ةلطبلا لوح ةجض ..ةجض موقتسو ..ايوس اهتلئاع ناهجاويسو ..نآلا ىحتف ىتأيس ..لمألا روهز اهبلق ىف رشنيو
 ش .ةرح اهنوكرتيو ..اهتلئاع عضختو ..بحلا رصتنيو

 مالظ ..اهب طيحي مالظلا تارف ,تاشقانملا هذه طسو نم اهسأر تعفرو
 .ءادوس ةماود هنأك .اهلوح كرحتي ليقث

 .تفاخو

 امهتعضوو اهيمدق تعفرو ءاهتسلج ىف تشمكناو ..فوخلا نم تدعترا

 .ليللا نارئف فاخت اهناك دعقملا قوف
 ةيئايرهكلا ةبمللا تءاضأو .ةدحاو ةرم تماقو اهتعاجش تعمجتسا مث

 فلخ شعترت اهتريفبضو «بابلا وجن تعفدنا مث ..ةقشلا ىف ةديحولا
 .سايرتلا هقوف تدشو .حاتفملاب هتقلغأو ءاهرهظ

 .فجاو اهبلقو :ةفحاز ةئيطب ىطخ ىف :ةرجحلا ىف فلت تداعو
 ماغنألا حيتافم ىلع رقنت تذخأو «ىنايبلا مامأ تسلج مث ..فجترت اهتارظنو
 اهب ديرت طقف امنإ ..انحل نوكت الو ءىنعم اهل سيل تارقن ..دحاو عبصأب
 .القث تمصلا ديزت تارقنلا هذه نأ تسحأو ..اهلوح نم تمصلا ددبت نأ

 ١ اهنأ تنظو ..جراخلا نم لفقلا ىف رودي حاتفم توص تعمس ةأجف مث
 تاطبخ بابلا قوف تعفتراو ..لفقلا ىف رودي داع حاتفملا نكلو ..ةمهاو
 : حيصي توصو ..ةفينع تحبصأ مث ..ةئداه تأدب

 ! ىليل اي ىحتفا .ىليل ..ىليل -
 : ملح ىف اهنأك تسمهو

 .ىحتف -

 ,تحتفو لاعفنالا اهزهي ديب سابرتلا تحازأو «بابلا وحن تعفدنا مث
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 .ىحتف ..ىحتف -

 : اهجيشن طسو تلاقو ءاهعومد تراهناو ءهردص قوف اهسفن تقلأو

 ..هيل ترخأتا ..ىحتف اي هيل ترخأتا -

 ههجوو ..نانح ىف اهرهظ ىلع تبريو ..هردص ىلإ اهمضي ىحتفو

 .ىليل اي تقولد الإ شتفرعام -
 قوف اهيتفشب تطقس مث .هيلإ ترظنو ء.هردص قوف نم اهسأر تعفرو

 : متمتت ىهو ؛ههجو نم ناكم لك ىف هلبقت تذخاو هيدخ

 ٠ ..ىتمأ نم انه انأ فرعت ..ىجيتاح شم كنأ ةركاف تنك ..هلل دمحلا -

 .حبصلا نم

 : ديدج بوثب همامأ ىهابتت اهنأك تلاقو ءهنع تدعتبا مث

 .تبره انأ ..ىحتف -

 ,هيبجاح نيب ام دقعو ءامهجت ههجو دادزا ..ىحتف دري ملو
 تعملو

 عفد مث ..ران نم جهو اهيلع سكعني امنأك ءرعشلا نم ةيلاخلا هسأر ةمدقم

 هسأر دنسأو ءدعقملا قوف هسفنب ىقلأو ءاهنع دعتباو .هقلغأف هديب بابلا

 .هدي قوف
 هنأك ءاهتحرف تتفخ دقو تلاقو ..ةشهد ىف ىليل هيلإ ترظنو

 بكس

 ادرار اعابقول
 .تيره انأ كلوقأ اب ..شملكتتبام كلام ..ىحتف -

 : هينيع اهيلإ عفري نأ نود ضيفخ توص ىف لاقو
 راع
 : هدورب اهتراثأ ةيبصعو ةشهد ىف تلاق

 ! نينم تفرع ! فراع -

 : هردص قوف البج لمخي هنأك دهنتي وهو لاق

 .ىل تلاق كتمام -
 : الئاق درطتساو ءاهيلإ هسأر عفر مث
 !؟ ىليل اي هيل ةدك ىتلمع -
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 ةسلو ,كيلع روداب انأو حبصلا نم ىلاقب ..هيل ةدك تلمع فراع شم -

 .كبحاب ناشلع ..كناشلع ..هيل هدك تلمع انأ فراع شم كترضح

 : دهنتي ىهو لاقو هينيع ضفخو
 ؟ هيأ لمعت ةيواث ::ةيدعيو:-
 : اهينيع لكب هيلإ رظنت ىهو تلاق
 .هزياع تنا ىللا لمعأ اح ..لوط ىلع انه دعقاح -

 : ءوده ىف لاق

 .تيبلا ىعجرت كزياع انأ -
 : ةرخاس تلاق مث ..اليوط هيلإ ترظنو

 ىللا تنإ ركاف ..نويسنبلا همسا هيف كدصق ىللا تيبلا ..ىتيب هد -

 .ةدك تلق

 : ءوده ىف لاق

 .نويسنبلا ىعجرا -
 : تخرصو

 ئف اولمعيب مه فراع شم تنأ ..ىنزياع شم تنأ ..شينبحتبام تنإ -

 : اداه لازي ال وهو اهعطاقي لاقو
 بحنب اننإ انطلغ ىف انرذعو .نيناطلغ اننأ ىفرعت مزال ..قح مهل -

 مهل شاقبيام ءانطلغ ىلع اوقفاو ول ..اناعم اوطلغ ول كلهأ نكلو ..ضعب

 نقع
 اناسنإ هيف ىرت اهنأك ههجو قوف اهينيعب تفاط ..تمص ىف هيلإ ترظنو

 ىف تلاقو ..ىنايبلا دعقم قوف اهسفن تقلأو ,ءفعض ىف تطخ مث ..اديدج

 : تفاخ توص

 .شينبحتب ام تنإ -
 : ةريبك ةبذك دصي هنأك ةعرسب لاقو
 .كبحاب ىنإ ةفراع تنإو ..ىليل اي كبحاب انأ -
 : تلاق

 .نيناطلغ اننإ ..ةطلغ انبح نإ :تلق شتنكام ىنبحتب تنك ىل -
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 : لاق

 بذعن اننإ ىه طلغلا امنإ ..طلغ بحلا ناك ام رمع ..طلغ شم انبح -

 .كتاوخأو ..كتمام بذعن ..انبحب سانلا

 : ءوده ىف تلاق

 : اضيأ ءوده ىف لاق

 .ىتارمو -

 : ةخراص ترجفناو

هيا ..ىتمأ نم ةدك لقاع تنأ ىل لوقت حمست -
 .هد لقعلا كيلع طح ىللا 

 .هيل لوألا نم هد مالكلا ىل لوقتم شتنكام ..هلك

 : هباصعأ ىف عطقي اهخارصو لاق
جم الو لقاع شم ىنإ ىتبيصم ..لقاع شم انأ -

 لصحم انأ ال ..نون

راع شم ءاياعم ةراتحم سانلاو ..نانج الو لقع
 «لقاع ىنإ ىلع ىنلماعت ةف

 تنك لقاع تنك ول ..نونجم ىنإ ىلع الو
 ..سانلا تحيرو تحيرتسأ

 .سانلا تحير و تحيرتسا ةضرب تنك نونجم تنك ىلو

 : الئاق درطتساو ءهدعقم ىلع نم ماق مث

 ..سكعلاب ..ىبرهت كزياع شم ىنا ةركاف ىتنا -
 «كتيبحام موي نم انأ

ب حورنو ..ىكاعم برهأو ..ىبرهت كنأ ىنمتأ انأو
 دح شاهيفام دلب ..ةينات دل

وكن ام ىز شيعنو ..دح اهيف فرعن الو انفرعي
 لغتشاو ..نيناعج ..ارقف ..ن

 شم امنإ ..امنإ ..ةنبج ةتحو نيفيغر لياش راهنلا رخآ كل عجراو .لايش
 ىنإ ..ىنانا ىنإ هد ريكفتلا ركفاب انأو ىلايهتيب ..ىمالحأ ققحأ رداق

ح رسخاح شم انأ ..ىكيب ىنهتأ ناشلع كمطحاب
 ىتنا امنإ ءىبرهت امل ةجا

 .ةجاح لك ..ىرسختاح ىللا
 و

 : تلاق

 .ىتيلوئسم لمحت زياع شم تنإ -
 : لاق

 شم «كل اهلمعأ مزال ىللا ةديحولا ةجاحلا ..رداق شم سب ..نياع انأ -

 .اهلمعأ رداق
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 : تلاق

 ! ىد ةجاحلا ىه هيأ _-

 : هسسأر سكني ىهو لاق
 .كزوجتأ ىنإ -

 : اهسفن ىلع بذكت اهنأك تلاق مث ..ةهرب تتكسو
 شتبج ام انأ ..كزوجتأ ىنإ شاضرأ الو .:ىنزوجتت كنإ شتبلطم انأ -

 .ناوجلا ةريس

 : لاق

 .فراع -
 ةشرف تطقتلاو ,مامحلا تلخد مث .اههجوب هنع حيشت ىهو ةفقاو تماقو

 ءاهبيج ىف مهتعضوو «جورلا عبصأو :ةلحكملاو :ءنوجعملا ةيوبنأو نانسألا

 : اهفقوتسي ىحتف حاصو ..ةقشلا باب ىلإ ةهجتم ةلاصلا ىلإ تداع مث
 ؟ نيف ةحيار -
 : تلاق

 "انتي ةَحْيار::ةحورم--
 .اهب هعفصت اهنأك «انتيب» ةملك ىلع تطغضو

 : لاق

 ؟ هيا مهل ىلوقتاحو -
 : اهترظن قوف ةتباث اهشومرو ءوده ىف تلاق
 ! ىنتدرط كنإو ءكل تيج ىنإ مهل لوقأ اح -
 : ةعرسب لاق

 .كتبحاص ةدحاو دنع ىتنك كنإ مهل ىلوق ..أل -

 : تلاقو ,ةرخاس تمستياو

 .كدنع تنك ىنإ اوفرعي فياخ -
 : تابث ىف لاقو
 ىلع اوبدكي مهنأ ىلع مهيدعاس امنإ ..ىدنع تنك كنأ نيفراع مه -

 ىازا اهتلاح تناك كتمام شيفرعتام ىتنا ..مهيلع ةيساق شيقبتام ..مهسفن

 .ىنملكتب ىهو
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 .تتكسو
 ءاهلبقي نأ لواحي ىنحناو ءاهعم جرخيو بابلا اهل حتفيل مدقتو

 : ةدح ىف تلاقو .هنع تحاشأف

 .ىنع دعبا -
 .تكسو

 ..املكتي نأ نود ..عراشلا ىلإ الزنو ..ايوس اجرخو ..بابلا حتفو
 .ةبيخلاب ساسحإلاو ءبضغلا نم ةباحس ىف هئات اههجوو

 : عراشلا ىلإ الصو امدنع لاقو
 .ىسكات دخان نظأ -
 2 : تلاق

 : لاق

 .ىكيلع اهنمطت ,نوفيلت كتمامل برضت اهيلختو ءلوألا كتبحاص ةدحاو
 : اهينيع نم قثبنت عومدلاو ةدح ىف تلاقو
 .كهركاب ..كهركاب انأ -

 فقوم ةيحان اهبذجو ءاهيلع دري نأ نود ؛ةوقب اهعارذ ىلع ضبقو
 : لاقو ءاهءارو زنففو «تارايسلا ىدحإ لخاد اهعفدو ,ةرجألا تارايس

 ! نيمل حورن -
 : هيلإ رظنت ال ىهو تلاقو
 ةحيضف ىقبت ىد ..دحل حورأ شردقأ امو ,ةعست تقب تقولد ةعاسلا +

 .ةينات
 : لاق

 .كدعاست ردقت :ءكتبحاص ةدحاو شيكلام -

 : هقطنمل تملستسا اهنأك سمه ىف تلاقو

 ظ .ىتيس ندراج ىف ..ةشيع -
 ...ناتماص امهو :ةشئاع تيب ىلإ الصوو .ةرايسلا امهن تكرحتو

 ..ةدحاو ةملك الدابتي مل
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 نينيعب اهبقري لظو ..هيلإ تفتلت نأ نود «ةريبك ةرامع مامأ تلزنو
 .ةرامعلا لخاد تفتخا ىتح نيتنيزح

 .تدعصو

 تدم مث ءاهتماق تدشو ءاهيوث تواسسو ..اهتقيدص ةقش مامأ تفقوو

 : تطعاست ةأجف مث ..سرجلا ىلع تطغضو اهعبصأ

 ناكم ىلإ برهت ال اذامل ..هب اهرمأي ام لك لعفت اذامل ..هعيطت اذامل
 ..هقطنمل عضخت اذامل ..تررق امك ةرشابم اهتيب ىلإ بهذت ال اذامل ..رخآ

 ؟هبحت نأ عيطتست له ءاذه لك دعب ..هبحت لازت ال له
 ' بحصت نأ تدوعت ىتلا ةريبكلا ةديسلا هنم تلطأو ءبابلا تحتفو

 : ةشهد ىف تلاقو ..دهعملا ىلإ ةشئاع
 !! ىليل تس -

 .اهناسل تعطق ةشهدلا نأك تتكس مث

 : لسوت ىف ىليل تلاقو
 ىف اهازياع ىلصا ..ةشيع فوشا ردقا ..ةميعن تس اي كتايحو -

 .ضلاخ ةمهم ةحاحأ
 : ةميعن تلاقو

 !! ىلضفتا .ىتنب اي ىلضفتا -

 .روقولا ءىداهلا ثاثألا نم عطق نيب ةميعن اهتداقو

 ىتلا تاملكلا اهناسل تحت عمجت نأ لواحت ىهو «ةكبترم ىليل تسلجو
 .اهتقيدصل اهلوقت

 ..ربماش ىد بور هقوفو مون صيمق ىدترت :ةشئاع تءاج ةهرب دعبو
 لقأ انه ىدبت اهنإ..ءايمع تسيل اهنأك ءةرح ةتباث تاوطخ ىف ريست ىهو
 : لخدت ىهو تلاقو ..دهعملا ىف ودبت امم ىمع

 .ىنيتضخ ..هللا اشنإ ريخ ..ىليل -

 : ةلئاق ء.اهحفاصت اهنم تمدقتو ىليل تماقو

 ةمهم ةجاح ىف كازياع ىلصأ ..كتجعزأ ىللا ةشيع اي ةفسأآ انأ -
 شدح ام ..رس كل هلوقأاح ىللا لك امنإ ..ةريبك ةطرو ىف انأ ..صلاخ

 0 .طنط الو ..ادبأ هفرعي
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 : تلاقو ,ثتفتلاف ءاهءارو تلخد ةميعن نأ ةشئاع تنظو
 .ةميعن اي اندحول انيبيس -
 ىلإ ةشئاع تهبنتو ..ةشئاع عم تءاج دق ةميعن نكت ملف ؛ىليل تتكسو

 : تلاقف .ةعرسب اهتطلغ

 .بابلا ءارو ةفقاو اهاركاف تنك -
 مستبت ىهو تلاقو ؛ةكيرألا ىلع تسلجو .ةتباث تاوطخب تراس مث

 : ةئداه ةولح ةماستبا
 ىلإ رظنت تذخا ..عطتست مل اهنكلو ..ىليكحا ..ىليل اي ىدعقا ىلاعت -

 الو اهينيع ضمغت نأ ..اهلثم ءايمع حبصت نأ ىنمتت ىهو ءاهتقيدص
 تلاقو ..ءاكبلاب تشهجا ةأجف مث ..امهمالظ ىف حيرتستو ءادبأ امهحتفت
 : نانح ىف اهيلع طغضتو اهتقيدص ديب كسمتو اهدي دمت ىهو ةشئاع

 .طايع ةياكحلا لوأ وه -
 : اهعومد طسو ىليل تلاقو
 علط :.ئنانئجفو ىتاسباح تناك امام .:تيبلا نم ةدراهتلا تيره انآ -

  .نيف انأ شوفرعيام تقولد ةياغل حبصلا نمو ..برهأ ىلقع ىف
 : ىليل اهب ءىدهت نأ لواحت ةحرم ةماستبا مستبت ىهو ةشئاع تلاقو

 ! نيتعاس ولو برهأ ىسفن ىرمع لوط انأ هد ..كتخب اي -
 : اهعمد ففجت ىهو ريكفت الب ةداج ةجهل ىف ىليل تلاقو
 ةهيات تنك ..قطاح تنك انأ هد ..ىوق ليقت همد برهلا هد ..ىعوا -

 مهل لوقأ ةزياعو ىنات عجرا ىنإ تررق نيدعبو ..طايع شتلطبامو ؛ةناريحو
 . .كدنع تنك ىنإ

 : تلاق مث ءاليلق ةشئاع تتكسو
 تمام لات كتمت انلؤرح
 : ىليل تلاقو

 ىبرضت تقولد ىتناو ..لوط ىلع كقدصتب اهلصأ ..اهلاستح شم -

 «ونايبلا ىلع نرمتن اندعقو :كدنع تيدغتا ىنإ اهل ىلوقتو ءنوفيلت اهل

 .تقولد ةعجارو
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 ىف كرتشت اهنأك ,ةحرف اهبوشت ؛ةبيط ىف تلاقو ,ةشئاع تمستباو
 .ةريثم ةرماغم

 .رضاح -

 : تحاص مث

 :ةديعلا اي. ةنيعت -
 : ةلئاق ىليل ىلإ تتفتلاو

 .الوكاكوك كل بيجتب الو ءتابرش كل لمعتب مزال -

 ل ل ايكو را تءاجو

 ! ماوق ..نوفيلتلا ىتاه -

 لاست نأ لواحت ال ةشئاع ..ناتتماص ناتقيدصلا و ..ةميعن تجرخو
 1 ' .ائيش لوقت ال ىليلو ؟تيبلا نم تبره ذنم تناك نيأ ىليل

 .ةشئاع ىدي نيب هتعضوو ؛ ,نوفيلتلاب ةميعن تءاجو

 : تلاق مث «كابترا الب ؛صرقلا ماقرأ ةشئاع ترادأو

 ! ةشيع انأ ..طنط ملكأ ردقأ -

 تعمسو «نوفيلتلا ةعامس قوف ةشئاع نذأ بناجب ا

 .ىليل شيتفش ةيتفشام ..ةشيع -

 < وقم قاسم تالاف

 .ىنملكت طنط ىللخ ..حبصلا نم كدنع ىه ام -

 .دحلا اذه ىلإ اهبحت اهنأ فرعت نكت مل

 : لاعقنالا ةجرشح توصب نوفيلتلا ىف لوقت اهمأ توص تعمس مث

 : ةشئاع تلاقو

 حارو ..حبصلا نم ىدنع ىليل نإ كلوقأ ةزياع تنك ..طنط اي كيزا -

 .اهيملكت يبحت . .الاح تيبلا عجرتاحو . .نرمتنب انحاو تقولا انيلع

 : ددرت دعب مألا تلاقو

 ىتنب اي كنمطي هللا ..ةشيع اي هيسرم ..ماوق عجرت اهليلوق
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 : ةلئاق .:ةعامسلا ةشئاع تعضو نأ دعب تماقو

 :ىل لصحياح ىللا ىلع وقتي اذهو هول سعانأ مام لزنا اه) -
 : ةشئاع تلاقو

 .الوكاكوكلا ىبرشت شم -
 : ىليل تلاقو

 .ىوق هيسرم ..ةشيع اي هيسرم ..أال -

 .تجرخو
 ملو ..ةرجألا ةرايسلا لخاد ءعراشلا ىف اهرظتني لازي ال ىحتف تدجوو

 هركشت نأ ديرت اهنأك تسحأ ..ههركت ال اهنأ تسحأ اهنكلو ..ائيش هل لقت

 .اهلهأ ةهجاومل بهأتت ىهو اهلايخ حرس مث ..اهتيب ىلإ اهديعي هنأل
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 ىلع ةحطبنم اهريرس قوف ةدقار مناه تايانع تناك

 ةيجن مأ ءريرسلا ةءالم ىف فوفلم ىراعلا اهدسجو ءاههجو

 عزنت نأ لواحت اهنأك اهمحل ىف اهيدي اتلكب صرقتو ءاهكلدت
 ىتلا تويبلا رابخأ ةياورو مالكلا نع فكت ال ىهو .هنم اعطق || ]

 نأ اهتداع نم نكي ملف ؛ءىشب قلعت الو عمتست ال مناه تايانعو ..اهلخدت
 نأ ةيجن مأل حمست تناك الو ؛ةيجن مأ اهل اهلقنت ىتلا ءابنألا ىلع قلعت

 .ىرخألا تويبلا ىف اهيورت ال ىتح اهئابنأ نم ائيش طقتلت
 نم ءىش هيف سيل لالد ىف تلاقو ,ةنزتم ةعتم ىف مناه تايانع تهوأتو

 : ةغلايملا

 .ىنيتبعت ..ةيجن مأ اي هأب سب -
 0 اهكيلدت ىف ةرمتسم ىهو ةيجن مأ تلاقو

 ىف بلقاب ىنإ ىلايهتم انأ هد ..شتبعتام انأ ىنعمشا ..ىتس اي ةسل -

 .ةدبز عباوص
 : اهتدقر نم موقت ىهو مناه تايانع تلاقو
 .ةدراهنلا ةدك ةيافك ..أل -

 «مونلا صيمق تدتراو ءريرسلا ةءالمب ةفتلم ريرسلا قوف نم تماق مث |

 ىف فتلتو ءاهتاودأ عمجت ةيجن مأ تكرتو ءربماش ىد بورلا هقوف نمو |
 : لوقت ىهو ؛مامحلا ىلإ تجرخو ..ءادوسلا اهتءالم

 .شيرخأتت ام ..ىاجلا نينتالا موي ىكاينتسم -
 نم دسج ىلإ رظنت اهنأك باجعا ىف اهيلإ رظنت ىهو ةيجن مأ تلاقو

 : اهيدي عنص
 0 .ةيذع نم ..ىتس اي رضاح -
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 .مامحلا مناه تايانع تلخدو
 ١ تلخدو ..ناتدروم اهاتنجوو ؛عملب اههجوو :ةعابم فصن دعي تجرخو

 ىهو الإ تيبلا ىف سلجت نأ دوعتت ملف ..الماك ًايوث ..اهيوث تدتراو ءاهتفرغ
 تسحأ ةأجف مث . .مث .ةآرملا مامأ اهتنيز متت تذخا مث . .الماك ايوث ةيدترم

 نم اصقان اًئيش كانه نأك تسحأ ..تيبلا ألمي بيرم بيرغ تمصب

 ائيش كانه نأ اهثدحي اهبلق نكلو ..اهسفن بذكت نأ تلواحو ..تيبلا
 .رطخ ىلإ اههبني قدي اسرج اهردص ىف ناك ..مألا بلق ..اصقان

 ..ةأرملا مامأ اهتنيز متت نأ عطتست ملو ,ةمتاق ةباحس اههجوب تفاطو

 ىهو اهتحتفو ؛ىليل ةفرغ ىلإ اهنم ىعو نود تهجتاو ءاهتفرغ نم تجرخو
 : ايعيبط ىدبي نأ لواحت توص ىف لوقت

 .ونايب شينتعمس ام ىنعي ..ىليل -
 .اهتفرغ ىف تسيل ىليل نكلو
 ةرملا ىف اهينيع قدصت مل اهنأك «ةيناث ةرم ةفرغلا ىف اهينيعب تفاطو

 .ىلوألا
 ..بتكملا ةفرغ ىلإ ةعرسم تاوطخ ىف تهجتاو ةفرغلا نم تجرخ مث

 نكلو ..حودمم ةفرغو ..دمحأ ةفرغ تحتفو ..ىهبلا ىلإو ..نولاصلا ىلإو
 دانت تحاصو:.ةهيقلا ةحرفلاك اهباق تقرفرو.:تيبلا ىف تتسنأ لل
 : اهتوص قزمي علهلاو ىجرفسلا

 : اهمامأ فقاو وهو ىجرفسلا لاقو

 .مناه تس اي شاهتفشام -
 ةجاح ىف اهنإ ..اهعباصا ىلع تطغضو ءاهغله مئاه تايانع تمتكو

 .اهتوده لكو ءاهئاكذ لكو ءاهمزح لكو ءاهتدارإ لك ىلإ
 : ءىداه توص ىف ىجرفسلل تلاقو

 .هللادبع معل هدنا حور بط -
 ةلادضلا" ىف باونلا ةللادبع مع ليقكستل :ىجرقسلا ءارو تجرخف

 هرذحت اهنأك ءاهينيع لكب هيلإ رظنت ىهو هل تلاق ..ءاج امدنعو ..ةيجراخلا
 : اهيلع بذكي نأ

 ؟ ىتمإ تجرخ ىليل تس -
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 :لاؤسلا نسم مهم آل وعر ةللااوبغ لاق
 :نهدصلا نانانح ام ةسل ادنك ملك ةغابسب ةده ومس
 : مزح ىف مناه تايانع تلاقو

 .تنإ حور بيط -

 .اهيلع ةروثلاب ترعش اهنكلو ءاهتنبا ىلع فوخلاب رعشت ملو ..ةذفانلا

 دبالو ..اهتانب ىلع ةطلس اهل دعي مل ءىهتنا ..اهتدحت ..اهتعاط نم تجرخ
 ةريغص ةاتف عدخي ىذلا سيسخلا لجرلا اذه ..ىحتف ءاقلل تجرخ اهنأ

 هنم ىمحتس ..هدح دنع هفقوتس ..اهيلع رصتني نل ىحتف نكلو ..اهتنباك

 احرف اهل ميقتو . .اهقحتسي باشل اهجوزتسو . .هنم اهدرتستس . .اهتنبا

 ..ىحتف ىلع اهراصتناب اجاهتبا نكلو ءاهتنبا جاوزب ًاجاهتبا ال. ءازيبك
 :اهتتبا اهتم بضتحت نا ديرت ىتلا ايثدلا ىلع

 :ىليل ىومت ئدح نظتنت نآ-ةلإ نآلا اهمامأ سيلو
 ؟ دوعت له نكلو
 .مألا ىنيع ىلإ ىرخأ ةرم علهلا ةرظن تعفتراو
 ! برهت نأ ..دوعت الو ء:جرخت نأ تررق امير
 .. اهينيع نع اهلايخ ىفخت نأ لواحت اهنأك ءاهيديب اههجو مألا تطغو

 ..ةفهللاب ..فوخلاب سحت نآلا اهنإ ..رخبتي اهظيغو «بوذت اهتروثب تسحأو
 نل اهنأك اهنع نايلختت اهاتبكرو ..شعترت اهفارطأو ..قدي اهبلقو . .عزجلاب
 .ادبأ اهيمدق ىلع فقت نأ عيطتست

 اهلايخ اهعفدي دقو ..ةدينع ..ةيفطاع ..ةيلايخ ةاتف ..اهتنبا فرعت اهنإ
 ...ىلإ وأ ..برهلا ىّلِإ ءاهدانعو 0

 ىلع ىسقت نأ عيطتست ال اهنإ . .كلذ لعفت نأ عيطتست ال ىليل نإ ..ال
 .دحلا اذه ىلإ اهتوخأو اهمأ

 ىلإ ثدحتلا وأ جورخلا نم اهتمرح امدنع اهتنبا قح ىف تأطخأ له

 ؟ ىحتف
 اهبجاو ..اهبجاو اهيلع همتحي ام وه اذه ناك ..ءىطخت مل اهنإ ..ال
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 ْغ يي بيس تنتج

 ١ ..مألا بجاو ردقت نأ عيطتستو ..مهفت نأ عيطتست «ةريبك ةاتف ىليلو ...مأك
 .مألا بلقب سحتو

 نأو ..اهمهفت نأ ىليل اهتنبا ىلإ لسوتت اهنأك مناه تايانع تسحأو

 ثحبت «قيرطلا ىلإ ترظنو «ةذفانلا نم تلطأو ءاهيمدق ىلع تفقو مث
 .اهتالسوتل بيجتست نأ اهنم رظنت اهناك ..اهينيعب ىليل نع

 اهيتفش ىلع طغضتو ءديب ادي برضت ىهو .ةفرغلا ىف فلت تذخأ مث

 ىف قلطني أدب ىذلا ملألا اهيسني رخآ ملأ نع ثحبت اهنأك ءاهنانسأب
 .اهردص

 ىلإ اهيلع وسقت نأ ىليل تعاطتسا فيك ..اهسفن ثداحت لازت ال ىهو
 ؟دحلا اذه ىلإ ةئيرج نوكت نأ تعاطتسا فيك ..دحلا اذه

 بحت تناكو :ىليل نس ىف تناك امدنع اهسفن ركذتت تداعو

 بح اهبح بئاجب ناك دقل ..اهلهأ ةعاط نع جرخت نأ لواحت مل ..برهلا
 فوخ ..فوخلا هنأك ءىش بحلا بناجب ناك ..اهلهألو اهمأل اهبح ..ربكأ

 له ..نكلو ..اهاخأو اهابأو اهمأ فاخت ..عانتقا هيفو ءمارتحا هيف ءريبك
 اهناميإ هريثي فوخ ..رخآ فوخ كانه ناك امير ..اهلها فاخت اقح تناك
 تانبلا ليجو ..ةعمسلا ىمسي اميو ءفرشلا رهاظمبو .ديلاقتلابو نيدلاب
 ,ديلاقتب الو ,نيدب نمؤي ال ..ءىشب نمؤي ال هنأل ,فوخلاب رعشي ال ديدجلا
 ..ائيش مرتحي الو ..ائيش فاخي ال .. فرشلا رهاظم نم نيعم رهظمب الو
 .خألا الو ؛بألا الو ,مألا ال

 اهتروث لالخ نمو ..اهنم ظيغلاو ءاهتنبا ىلع ةروثلاب رعشت تداعو
 ىمهو ..اهتنبا اهيلإ دوعت طقف ..حفصت نأب دعتو ..دوعت نأ ىنمتت ءاهظيغو
 !«براي رتسلا ..براي» : اهسافنأ عم متمتت

 .ىليل دعت ملو فصنلاو ةدحاولا ةعاسلاو

 .ىليل دعت ملو عبرلا الإ ةيناثلا ةعاسلاو
 ! دعت ملو ..ةيناثلا
 تمصلا امهعارو «تيبلا اتلخدو ..ةعماجلا نم اعم ةليبنو ىفيف تءاجو

 امهعارو ..امهمأ ةفرغ اتلخد مث ..ىليل نع انثحبو ..تيبلا ىلع ميخي ىذلا
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 لبق ةليبن تلاقو .اهينيع نم لطت ىتلا عزجلا تارظنو اههجو رارهفكا رثكأ
 : اهمأ ىيحت نأ

 نامي ىليل نه <
 .درت مل ..مألا تتكسو

 : بجعت ىف اهيلإ رظنت ىهو تلاقو ..اهلبقت ىفيف تمدقتو

 ؟ هيأ لصح ..امام اي كلام -

 : دهنتت ىهو مألا تلاقو

 ..ىل لوقت ام ريغ نم تجرخ ىليل -
 ,اهينيع نم عومدلا ترفطف .كلذ نم رثكأ مواقت نأ مألا عطتست مل مث

 .امهتخأ اهب هتلعف ام ىلع اهيتنبا دهشت اهنأك

 .ةهرب ناتنبلا تمجوو
 ؛اهيلع تيرت تذخأو ءاهفتك لوح اهعارذ تفلو اهمأ نم ةليبن تمدقت مث

 : ةلئاق

 .ةياج اهنامز ..امام اي كسفن شيلعزت ام -

 : ةدح ىف ةلئاق ىفيف تقلطناو

 .تفز ىجتف ىس لباقت تحار مزال -

 : ةليبن تلاقو

 .دهعملا تحار نوكت نكمي ام -

 : ةطخاس ىفيف تلاقو

 هيل عودا لس نان ناقلاق اينبدوحملا ةميار ىه الر -

 .جرخت اهبيست ىضرتاح شتناكام امام نإ ةفراع ناشلع -
 : اهعيصأب اهعمد حسمت ىهو مألا تلاقو

 امل الإ نمطاح شم انأ ..تقولد ةياغل شتجام ةسل اهنإ مهملا -

 .ىمادق اهفوشأ

 : ىفيف تلاقو

 ؟ هيا مهل لوقناح ..نييأج حودممو دمحأ هيبآ نامزو -

 : ةليبن تلاق

 ؟ هيا مهل لوقناح ىنعي ..دهعملا ىف اهنإ مهل لوقن -
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 .اهيتفش ىولت ىهو ىفيف تتكسو
 ىهو ءاهعومد هب حسمتل اهمأل هتطعأو ءريغصلا اهليدنم ةليبن تجرخأو

 .ةياج اهنامز ..امام اي ةيافك -
 : دهنتت ىهو .مألا تلاقو
 ؟ هيإ اهسفن ىف تلمع الو ..نيف تحار ىه فراع نيم -

 : ةرخاس ىفيف تلاقو

 تيم اهاعمو «ةياج اهنامز ..ةجاح اهسفن ىف شتلمع ام ..ىنثمطا -

 .رذعو «ةجح
 : حرم ىف حيصي حودمم توصو ,ةفرغلا جراخ مادقأ توص تعفتراو

 .لكان نيزياع ..لكألا -
 تحارأو ءاهتسلج ىف تلدتعاو .ةعرسب اهعومد ةيقب مألا تففجو

 .حودمم لابقتسال دعتست بابلا وحن ترظن مث ءاههجو تامسق

 ةماستباو لاقو ءهيتخأ ىلإو همأ ىلإ رظنو ءبابلا نم حودمم لطأو
 : ههجو ألمت ةريبك

 تحشر ىل امام اي كيأر هيإ ..هيإ الو ىئاسن رمتؤم نيلماع متنإو -
 ناشلع ..اهسفن حشرت ىللا ىه ىفيف ..مكل لوقأ الو ..تاباختنالا ىف كسفن

 .ةبيان عفنت ىللا ىه
 : ىفيف تلاقو

 .ىوق فيفخ كمد ..ىخأ اي كمد اي -

 : اكحاض حودمم لاقو

 .ةبيانلا ةرضح اي هيسرم -
 : لاقو ,همأ ىلإ تفتلا مث
 :اهاماام لكاقتج لم ب
 : لعتفم ءوده ىف مألا تلاقو

 .ىاج دمحأ كوخأ نامز -

 : حودمم لاقو

 .ىليل نيف لامأ -
 ::ةعرسب ةلمئثا تلاقو
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 .تلزنو تدغتا ..دهعملا ىف -

 : حودمم لاقو

 ! تدغتا ..اهتخب اي -

 لبقي ىتحناو .:نيتيعلا حراس :هجولا ذقعم ؛نهيلا لخذو :..دمحأ ءاحو
 : هدخ قوف هلبقتو اهيلإ ههجو دشت ىهو مألا تلاقو ..همأ دي

 .حبصلا نم قعزي دعاق حودمم كوخأو ..زهاج ادغلا ..ىبيبح اي اللاي -

 .ءادغلا ةدئام لوح ةلئاعلا تعمتجاو
 ,همأ هجو عاقتما ظحال اميرو ..هب طيحت ىتلا هوجولا ىف دمحأ تفلتو

 ..ىفيف ىتفش نيب مسترملا طخسلاو ةليبن ىنيع ىف ةبراشلا تارظنلاو

 : ءوده ىف لأسو

 : هيلإ رظنت ال ىهو مألا تلاقو
 .دهعملا تحارو ,تدغتا -

 .همعطب سحي نأ نود همف ىف ماعطلا ىقلي وهو دمحأ لاقو

 :تيبلا ىف سوزد دخاتخو .دهعملا تلطي تناك نقم -
 نادجنتست امهنأك ءامهمأ ىلإ اتتفتلا مث ,تارظنلا ةليبنو ىفيف تلدابتو

 .باوج نع ثحبتل اهب
 : اهقبط ىف ناتسكنم اهانيعو مألا تلاقو
 .اهتتاف ىللا سوردلا فوشت تحار ىه ام -
 اهنم تبلط ..جرخت نأ لبق ىليل اهنم هتبلط ام وه اذه نأ مألا تركذتو

 ..تضفرو ..سورد نم اهتاف ام عجارتل دهعملا ىلإ باهذلاب اهل حمست نأ
 جورخلا ىونت تناكو ؛ةقداص ىليل نكت مل ول ىتح ..تحمس اهتيل اي

 نآلا تداع دق تناك اميرف ءجورخلاب اهل تحمس اهنأ ول ..اهبيبح ةاقالمل
 | .باذعلا اذه لك اهل تببس املو

 ..هب سحي نأ نود هفوج ىف ماعطلا ىقلي داع ..ءىشب دمحأ قلعي ملو

 ىذلا حرجلا ..دعب لمدني مل ىذلا هحرج قعليو ..همومه ءارو درشي داعو

 هتعد ىتلا ةلفحلا ىف ةيرخس هسفن نم لعج ذنم هتيصخشو هتمارك قشي

 اديعب ..اديحو ..هحرج قعلي نأ وه اهموي نم هلعفي ام لكو ..ةريهش اهيلإ
 ىلإ بهذي مل وهو ..اهاري نأ ديري ال هنإ ..ةريهش نع اديعب ..سانلا لك نع
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 ىتح تيبلا ىف قبي ملو ..نيوعدملا نم ادحأ ىقلي وأ اهاقلي ال ىتح ىدانلا

 ءاهتقفش ديري ال هنإ ..ضيرم ىلإ رظنت اهنأك اهتقفشب اهؤلمت ىتلا ةرظنلا

 .ءوده ىف هحرج قعلي هوكرتي نأ الإ ائيش ديري ال ..اهنانح الو
 .نوفيلتلا سرج قدو
 .ةلئاعلا دارفأ لك ناذآ تضفتناو

 دمحأ حاصو ..نوفيلتلا ىلع دريل حودمم زفقو ..صغمب ةأجف رعش هنأك

 : هعارو

 ! انه شم هل لوق ..ىئلع لأس دح ول -

 ,هالابم الب لاقو ء.حودمم داع نأ ىلإ باصعألا ةرتوتم ةلئاعلا تلظو

 : قرألا نم ةيمكب همف ىف فاذقيو ةكوشلاب كسمي وهو
 .طاغ. ةرمتلا -
 .مهقابطأ قوف مهسوؤر عيمجلا سكنو
 اتلخدو امهمأ ءارو ةليبنو ىفيف تماقو ..ءادغلا لوانت نم ةلئاعلا تهتناو

 ,.هتفرغ ىلإ هعارو لخدو دمحأ هيخأب حودمم قحلو ..اهترجح ىلإ اهعم

 : ةيتفش نيب ةحلعم ةديض ةماستباو:ةئاج ةجهل ىف لاقو

 : ةيلإ لني ال ىو هفطاقو دسملا لاق
 ! سلفم ..سولف شيدنعام -

 : مستبي لازي ال وهو حودمم لاقو

 : لاقو ةشهد ىف دمحأ هيلإ رظنو

 ؟ هيا زياع -

 : اكحاض حودمم لاقو

 .هينج نيفلأ ةبسح ..ةريبك سولف سب ..ةضرب سولف -
 : لاق مث ءءابغب هيخأ هجو ىف دمحأ قلحبو
 .كل قيار شم انأ ..رزهت ىوان تنك اذإ ..عمسا -

 : حودمم لاقو
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 اهتسرد انأ ..اهنع كتملك ىللا ةطرخملا ركاف تنأ ..رازه شم هد -

 ىقيفع ىطسالا همسا ىبحاص دحاو ىلو ..اهتايناكمأ تسردو ..سيوك

 اهباسح لماع ةجاح لك ..حص ىشام انأ هد رودلا ..اهيف ىنكراشي دعتسم

 ٠ .ةدحاو ةنس ىف ةعيرا اوقبيخ مهعفداح ىللا هينج نيفلالاو ..سيوك

 : دمحأ لاقو

 : قاض ةعلول ىف عردحت لاق
 ..ىيورت ىف شركمي امانا ةهازيشي دمحا اي ءامتلا هد وه امح

 .ةعماجلا شحورب ام انآ ..رتكا ةحارص زياع تنك اذإو
 : لسوت ىف دمحأ لاقو

 لمعا ..تقولد هد عوضوملا شالب ..ناقهزو نابعت انأ ..حودمم -

 :.حودمم لاقو

 .ىندعاست كزياع انأ -

 : دمحأ لاقو

 ! نيدعب ..ةملكب ىتح الو كدعاسأ ردقأ اح شم تقولد -

 : حودمم لاقو

 .هينج نيفلأ ىلع مكباسح اولمعأ لاح لك ىلع -

 ءارو رظني هنأك ةشهد ىف هءارو رظني هوخأو ,ةفرغلا نم حودمم جرخو

 .نونجم
 ..ةريهش ىف ركفي داعو ءهريرس ةفاح ىلع سلجو ..هتشهد نم قافأ مث

 اهنأ ىلإ نئمطي نأ ديري هنكلو ..اهيلع دري نأ ضفريل ءاهنم برهيل هنع
 .هنع لأست

 .نيزح نوكس تيبلا داسو

 .اهبأي مل امهنكلو ..ةداعلا نم رثكأ
 هرظتني ىذلا نوفيلتلا نم برهيل ءتيبلا نم جرخي نأ دمحأ ررق ةأجف مث

 .هيلع دري ال ىتح
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 .ىفيفع ىطسألا ةشرو ىلإ بهذيل ء:حودمم هءارو جرخو
 ةعاسلاو نيزح موجو نهيلع ميخي امهمأ عم ناتسلاج ةليبنو ىفيفو

 .ىليل دعت ملو :ةعبارلا
 .نوفيلتلا ىف كلاخ ىبلطأ :ءىفيف ..لمحتسأ ةرداق شم صالخ انأ -

 .ميحجلاب اهركذ دق :اهلاخ ركذ ناك ةليبن تضفتناو
 : لسوت ىف تلاقو
 .ةحيضف لمعنو ىلاخل لوقن ام لبق ..امام اي ةيوش ىنتسا -
 : ةدح ىف مألا تلاقو
 :ئقيف'اي كلاخ ىبلظا ..تعجر اهئامز تتاك عجرق ةيوان تناك ىلا .الا-
 .قرجت ال اهنأك ءاهتبحسو تداع مث «نوفيلتلا ىلإ اهدي ىفيف تدمو
 : لسوت ىف لوقت ةليبن تداعو
 .لوألا دهغملا ىف اهيلع لأست بيظاح
 : ىفيف تلاقو

 :ةلييكا نعي ناع ةعبهتاس اظناأ-

 :فواع: نيم ..كاته تعا قكمي قش ان ةلاموت
 اهنإ ..ىليل نع تلأسو .دهعملا مقر تبلطو «نوفيلتلاب ةليبن تكسمأو

 .كانه دحأ اهري ملو ..كانه ىلإ بهذت ملو ..كانه تسيل

 : ةيبصعب مألا تلاقو

 ,مكلاخن [وبلطأ مكل لوقا اي-
 : ةركق اهل ترطخ امناك ةليبخ تلاقو
 ؟ نيف ىه فرعي نكمي ..هلأسنو ..ىحتف بلطن -

 ءاهذيفتت ىلع قرجت ملو ءلبق نم اهتدوار ةركفلا هذه ناك مالا :تتكسو
 .اهتماركب اثبشت ءاهب حوبلاو

 : ةدح ىف ىفيف تلاقو

 هد لقاسلا لجارلا ملكت انها -
 : نوفيلتلا صرق ريدت ىهو ةليبن تلاقو
 :انقكأا مهقا:..لفاس...لفاث -
 : اهيلع درت ىحتف ةجوز توص تعمس امدنع نوفيلتلا ىف تلاق مث
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 .ىحتف ذاتسألا ملكأ ردقأ كلضف نم ..طنط اي كيزا ..ةليبن انأ ..طنط -
 1 : لوقت فطاوع تعمسو

 .شاجام ةسلو حبصلا نم جرخ ..ةليبن اي انه شم ىحتف -
 : ةليبن تلاقو

 ! ىرورض هنيزياع انحأ هد ..نيف حار شيفرعت ام -
 : فطاوع تلاقو

 .ةجاح هيف ..ريخ -

 : مثعلت ىف ةليبن تلاقو
 ملكي هنيزياعو حرف مهدنع انبيارق ةعامج هيف لصأ ..لصأ ..لصأ -

 .طنط اي نيف وه شيفرعت ام ..ضيفخت مهل لمعت ناشلع حابص
 : فطاوع تلاقو

 هيلخأاح عجري ام لوأو ..عجار هنامز ..هبحاص دحاو دنع مويفلا حار -

 : ةليبن تلاقو
 .راوفيروأ ..طنط اي هيسرم -
 : ةمهاس لوقت ىهو «نوفيلتلا ةعامسس تعضوو

 كيلا ىف نام
 3 ةدح ىف ىفيف تلاقو

 .تيبلا هل حورتو برهتاح اهنإ ىركتفت ..تيبلا ىف شم اعبط -
 : ةمهاس لازت ال ىهو ةليبن تلاقو

 فلا ان
 : ىفيف تلاقو

 !؟ هاعم تحار اهنإ ىركتفت -

 : اهتنبا دي نم نوفيلتلا فطختو ةفقاو موقت ىهو :ةخراص مألا تلاقو

 .هد نوفيلتلا ىتاه -

 ىهو نوفيلتلا ةعامس ىف تلاق مث ءىجار تزع اهيخأ تيب مقر ترادأو
 : خرصت داكت

 .تقولد الاح كازياع انأ ..ايوخأ -

 : بءاثتي هنأك ىجار تزع لاقو
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 .ةجاح لصح -

 : لاعفنالا هقنخي توص ىف مألا تلاقو

 .الاح ىلاعت ..لصح هويأ -

 تشهجأو ..دعقملا ىلع اهسفن تقلأو ..نوفيلتلا ةعامس تقلأ مث

 زاتجت اهنأك ,جيشنلا قوف عومدلا هيف ردحنت ..ايبصع اداح ءاكب ..ءاكبلاب

 .روخصلاب ائيلم اقيرط
 : اهلوح اهعارذ عضت نأب مهت ىهو تلاقو اهنم ةليبن تبرتقاو
 .امام اي -

 جشنت تذخأو ؛جنولزيشلا ىلع تسلج ..ىرخألا ىه تكب ..متت ملو
 .اعمد هرصعت اهنأك ؛هلك زتهي اهدسجو ..اهمأ جيشنك

 قوف طخسلا رهظمب ظفتحت نأ لواحت ىهو تلاقو امهيلإ ىفيف ترظنو

 : اههجو
 تناك ول ىه ..ىليل عجرياح طايعلا وه ىنعي ..تقولد طايعلا موزل هيا -

 .هدك تلمع تناك بلق اهدنع
 .دحأ اهيلع دري ملو

 .ءاكبلاب دشهجأ ةأجف مث ..اهتخاو اهمأ نيب اهينيع لقنت تذخاو
 : لوقت ىهو ءاهبيج نم ريغصلا اهليدنم تذخأو ,ةليبن بناجب تسلجو

 .اهلك ىد حياضفلا انيلع لزنت ناشلع هيا انلمع انك انحأ براي -
 .دعت مل ىليلو ةسماخلا ةعاسلاو
 .ادبأ دوعت نل اهنأك ؛متأم ىف تيبلاو
 ةيبهذ ةلسلسو .هللح ىهزأ ايدترم ..لاخلا ءاج ةسداسلا ةعاسلا ىفو

 ..قيلحلا ههجو نم حوفت ذافن رطع ةحئارو ..هشرك قوف ىلدتت ةضيرع

 نأ اهنم دوعت دقف ؛هتقيقش هتعدتسا امدنع جعزني مل ..راقو ىف مستبي ناكو
 ..حئاضفك ودبت ثيحب ةريغصلا اهتالكشم مسجت نأو ءاريثك هيعدتست

 ..دوقنلا نم اديزم بلط دق حودمم نوكي نأ نم رثكأ رظتني نكي مل
 نم ىوكش اهل تانبلا ىدحا ىأ ..ةلاقتسالا ىف ركفي داع دمحأ وأ

 .ةعماجلا
 .ىجراخلا وهبلا ىف هلبقتستل مألا تجرخو

 نأ سحأو :عومدلا رثأ نم نيتمروملا نيوارمحلا اهينيع ىف رظنو
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 : ةداج ةجهل ىف لاقو .هتماستيا بحسو ..روصتي امم ربكأ ةلكشملا

 ؟ هيأ لصح كلام -

 : ىكبت دوعتو ,ةضيرعلا ةكيرألا ىلع سلجت ىهو مألا تلاقو

 .شتاجام ةسلو ,.حبصلا نم تجرخ ىليل -
 : لاخلا لاقو
 ؟نيف تحار -

 : مألا تلاقو

 .شفرعأ ام -

 : ةدحب لاخلا لاقو
 ؟ نيف ةحيار ىه شتلاقام -
 : مألا تلاقو

 :ةفزب نعت لاغلا لاقو اهقوشا امويع نمادجرح 91-
 ؟ نيف تحار نوكت ىركتفتو -
 : اهجيشن توص عفترا دقو تلاق

 ..تايفشتسملا ىف لأسا ..اهيلع ىل رود ..شفرعأ ام ..شفرعأ ام -

 .ايوخنأ اي جاه نا لمعا ٠ :سياوبلا يف
 : ائداه ودبي نأ لواحي ىهو لاق مث .ةرتف لاخلا تكسو
 ؟ اهاعم ىتقئاختا ..متقناختا متنا -

 .اهدحول جرخت اهنأ نم اهتعنم ..هويأ -

 ؟ هيل -
 : تلاق

 .اهيبرأب ىنأ ةركاف تنك ..ةناطلغ انأ ..ةناطلغ -
 مث ..ءىش لك ىلع هعلطت نأ ديرت ال هتخأ نأ سحأ ..تكسي لاخلا داعو

 : فرتعتف ةأجافملا اهرهبت ىتح هتخأ ءىجافي هنأك لاق

 ؟ بحتب ىليل ىه -
 : فعض ىف تلاقو ءاهينيع تخرأ مث ءنيتعساو نينيعب مألا هيلإ ترظنو

 .بحتب اهنإ ةمهاف ..بحتب ..هويأ -
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 : اليلق حارتسا دقو ءلاخلا لاقو

 ؟ةدك شم .هبحتب ىللا زوجتت ةزياعو -
 : مألا تلاقو

 ألا

 : ةشهد ىف لاخلا لاقو

 .هد ىازا ..هيل -

 : اهسأر ءىطأطت ىهو مألا تلاق

 .نوجتم هنأل -

 : لاخلا خرصو
 لوط ىد تنيلا انأ ..اهترخآ ىدآ ..نوجتم دحاو بحت ىازا ..نوجتم -

 كترضحو ..اهيزوجت مزال كل لوقأ ىرمع لوطو ..اهيلع فياخ ىرمع
 ..لصح ىللا ىدآو ..ىردب ةسل ىلوقتو «ىضراعت

 : ىكبت تداع دقو مألا تلاقو

 للا ترلاوناف تاييلع ىلاووت> وجا انيقوركس دعا <
 .ةجاح ىأ لمعا

 : امكح ردصي هنأك :تفاخ ظيلغ توص ىف لاخلا لاقو
 .اهاتتسن اننآ الإ اهلمعت ردقن ةجاح شيفام-

 ؟ ىتمإ ةياغل اهانتسن ..هد ئازا -
 : لاق

 انأو ..تانب كل ىتنإ ..ةحيضف لمعأ دعتسم شم انأ ..عجرت ام ةياغل -

 .فكت ال اهعومدو ,مألا تتكسو

 : ةليوط ةرتف دعب لاخلا لاقو
 الب ىقيسوم الب ..نكمي ام عرسأب زوجتت ..زوجتت مزال ىد تنبلا -

 .ةكيزملا الإ اهترسخ ةجاح شيفام ..بابه

 : مألا تلاقو

 : لاخلا لاقو
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 ..ةريغص ةسل هل انلقو ..نيدلا ردب ماصع اهبلط تتاف ىللا ةنسلا -
 اهتوخإ ناشلع هانضفرو ..اهتبقر ىوسيو ةريبك ةكرش بحاص حجان باش
 ةياغل اهزياع باشلا ةسلو ..اهاعلدم كترضح ناشلعو ..اهنم ربكأ ىللا
 .ىنات عوضوملا ىف ىنملك عجرو .هدلاو تلباق نيعوبسأ ةدم نم ..تقولد

 : مألا تددرو

 ! عجرت سب ..ةقفاوم ..ايوخأ اي ةقفاوم انأ -
 : لاق مث ءاليوط تكسي لاخلا داعو
 .لامأ تانبلا نيف -

 : مألا تلاقو

 .مهتدوأ ىف -'

 : لاق“
 .؟ مهتخأ هتلمع ىللا نيفراع
 : سأي ىف تلاق

 4و
 .رفزي وهو لاخلا تكسو
 : تحاص مث ءديدج نم جشنت مألا تآديو

 ..ةدك نم رثكأ ىنتسا ةرداق شم ..ىنتسا ةرداق شم صالخ انأ -

 نوكت نكمي ..اهسفن تتوم اهنامز ..نيف ىل اهفوش ..ايوخأ اي ىتنب ىل تاه

 .متن ملو
 ىهو 3 ورالا قوف اهدسج لكب تطقسو ..اهردص قوف اهتبقر تلام

 .ىتنب ..ىتنب -
 : حيصي وهو ..اهوخأ اهيلإ عرسأو
 .ةليبن اي ..ىفيف اي -
 اهنع ناعلخيو ..اهيدي ناكلدي امهمأ لوح اتفتلاو «ناتخألا تءاجو

 ىلع اهنم بصتو .اينولوك ةجاجز لمحت تداعو ةليبن ترج مث ..اهءاذح

 , .ةليوط ةبيغ نم تداع اهنأك :مألا تأدهو
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 : ةليبن تلاقو

 .امام اي كتدوأ ىف ىحيرتسا ىموق -

 : ةسلاج لدتعت ىهو مالا تلاقو
 .ىليل عجرت ام ةياغل انه ةدعاق لضفاح انأ ءال -

 : لاخلا لاقو
 .مكمأ ىف مكتخأ هتلمع ىللا هدك سيوك -

 .دحأ هيلع دري ملو

 نيعتسي نأ لواحي .«هلايخ ىف حراس مهنم لك ..نيتماص عيمجلا سلجو
 نيدلا ردب زيزعل لصتيس ..ادغ هلعفيس ام ليختي لاخلا ..راظتنالا ىلع هب
 وهو ..عنامت ال اهنإو :جاوزلا رمأ ىف هتخأ حتاف هنإ : هل لوقيو ,.ماصع دلاو
 ىف دعي ذخأو ..هترهاصمب فرشتي هنأ كشال نكلو ..نيدلا ردب زيزع هركي

 ىتلا ةرهسلا ىلإ ةدحاو ةرم هلايخ طش مث ..هل هلوقيس ىذلا مالكلا هنهذ
 تارهسو ..مالسلادبع تيب ىف ةصاخ ةرهس اهنإ «ةليللا اهيلإ اوعدم ناك
 ام دق ىكسيولا نم برشي نأ كانه عيطتسي هنإ ..ةولح اهلك مالسلادبع

 قلطني نأ عيطتسيو ..هتعمس ىلع ىأ هزكرم ىلع ىشخي نأ نود ىهتشي
 ..احرمو ةوالط ةرهسلا دادزتف ناهرون ةيرطملا ىتأت دقو ..هحرم ىف

 دوعت ال اذامل ..دوعت ىتح اهرظتني نأ بجي له ..هتعاس ىف رظنو ..نكلو

 ؟اعيمج انمحرتو ؛همحرتو «تنبلا هذه
 ناضحأ ىف اهروصتت اهنإ ..ىليل اهتخأ ءارو اهلايخب ةحراس ىفيفو

 ,ةعرسب اهلايخ نم لينلا ىفتخي مث ..لينلا ءىطاش ىلع ؟نيأ ..ىحتف
 ىرتو -:اهليقي ةئإ ..مربهلا رانش يناج ىلع ةقققاو ةرايس ىف امهارتو
 سحت مث ..نيتمتاقلا نيتظيلغلا ىحتف ىتفشو :نيتريغصلا اهتخأ ىتفش
 رظنم ىفتخي مث ..انمهب لوطت ةلبقلاو امهارت ..ىه اهيتفش ىلع ةلبقلا نأك

 نأ لواعي هنإ ..ةملظم ةفرغ ىف ..تيب ىف امهارتو ..اهلايخ نه هلك ةرايسلا
 مث ..اولح امالك اهل لوقي وهو ..بائذ لاجرلا لك ..بئذ هنإ ..اهتخأ عدخي
 اهتخأ بيغتو ..ةمومسم هتالوكيش ..ةتالوكيشلا نم ةعطق اهل مدقي هروصتت
 ..ليضافتلا لك ليغتت ..بائذلا ءارو اهلايخ ىرَجيو ..بئذ هنإ ..ىعولا نع
 .اهلايخ ىف ةلسرتسم لازت ال ىهو ..اهسافنأ جدهتتو ..اههجو رمحيو

 دقل . .اهتخلا سار ىلا ىودت يتلا ىاكفالا ليختت اهنآ . :ليفخت امني ةليبو
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 ..دانعلا اذه نيبو اهنيب ةكرعم كانه نأ دبالو ..اهدانع طغض تحت تبره
 ىتح تقو ىلإ جاتحت اهنكلو ..تيبلا نم تجرخ ذنم ةدوعلا ىف ركفت ىهو
 هنإ ..دانعلا ىلع بلغتلا ىلع اهدعاسي ىحتف نأ دبالو ..اهدانع ىلع بلغتت
 نأ نكمي ال اهتخأ نإ ..الفاس سيل هنإ ..اهسفن مطحت اهكرتي نلو ..اهبحي
 ...و ..الفاس اناسنإ بحت

 فيك..اهيلع ةلخاد اهتنبا ليختت اهنإ ..اهلايخ ءارو ىرجت مألاو
 اهل رذتعتو ءاهلبقتو اهردص ىلإ اهمضتس اهل لوقت اذام ..اهلبقتست
 ..اههجو ىف خرصتس ..اهبرضتس ..ال ..ةيناث ةرم اهبضغت الأب اهدعتو
 لقتني ةأجفو ..نأاهل لوقتس ..ةيساق .ةنونجم .ةدرمتم اهنإ :اهل لوقتس

 رصق ىريوك ..ىربوك قوف نم لينلا ىف اهسفن ىمرت اهتنبا ىرتو اهلايخ
 دوعت عومدلا داكتو .مألا بلق ىولتيو ..ائداه ىريوك راتختس ..ال ..لينلا
 ةلوهذم ريست ىهو مارت تالجع تحت تطقس دقو اهروصتتو ..اهينيع ىلإ

 امير ..كانه اجوزت امير ..مويفلا ىلإ هعم ترفاس ..ىحتف عم اهروصتتو
 ..و ..اهجوزتي مل

 .ىليل دعت ملو ,ةنماثلا ةعاسلاو
 : ةلئاق ةليبن اهءارو تماقو ,تيبلا لخاد ىلإ تهجتاو .ةأجف مألا تماقو
 ؟ امام اي نيف ةحيار -
 : اماع نيسمخ تربك اهنأك نيزح توص ىف مألا تلاقو
 . .ىتنب اي ىشو لسغأ ةحيار -
 قد ىتح .تارجحلا نيب لصفي ىذلا رمملا ىف وطخت مألا دكت ملو

 : ةفهل ىف تحاصو ,ةعامسلا تطقتلاف ,كانه عوضوملا نوفيلتلا سرج
 قله
 : ايذهم ائداه اتوص تعمسو

 ؟ مناه تايانع ..ىحتف انأ ..ريخلا ءاسم -
 : اهبلق ىلع اهدي عضت ىهو مألا تلاقو
 ؟ ىليل نيف ..ىحتف ذاتسألا ..ىحتف -

 : ةفهلو ةشهد ىف ىحتف لاقو
 9 اهلام ..شفرعم ..ىليل -
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 : هقدصت ال ىهو مألا تلاقو

 .نيف ىه ىل لوق ..فورعم لمعا ىنمط ..ىنب اي فورعم لمعا -
 : لاق

 ىه ..اهتفشام ايوبأ ةمحرو ..شاهتفشام ىنإ ,مناه اي كل فلحأ -

 : .ىتمإ تجرخ
 : ىكبت ىهو تلاق

 :قيفةعيزار: نكفلالاوو :ييبسلا نم تييرقب -
 : لاقو ؛:ةهرب ىحتف تكسو

 ,تقولد ىاج هسلو مويفلا ىف تنك انأ ..شاهتفشام ىنإ ىدكأت -
 ..اهيلع روداح انأ ..مناه اي ىنمطا امنإ ..ّىلع متلاس مكنإ ىل تلاق ىتارمو

 .تيبلا عجرتاح مزالو
 ىف تلاقو «ةليبن اهنم اهتطقتلاف :ةعامسلا لمحت ىتلا مألا دي تطقسو

 : سافنألا ةروهبم ىهو مزح
 .ةليبن انأ ءنيف ىليل ىل لوق ..ىحتف ذاتسأ -
 : ىحتف لاقو

 .اهيلع رودأ الاح تقولد لزناح ..اهيف نوكت نكمي ةتح فراع انأ -

 : ةليبن لاقو
 | نإ اهل لوق ..شفاخت ام اهل لوق ..اهسفن تومتاح امام نإ اهل لوق -

 .ةدك دعب اهملكياح شدح ام

 ٠ .ضرألا ىلع عقتو ءراهنت نأ لبق اهمأ دنست اهدي تدمو ..ةعامسلا تقلأو
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 .ىليل دعت ملو :ةعساتلا ةعاسلاو
 أ ناتيخرتسم هانيعو ءابعتم ههجو ناك ..دمحأ لخدو بابلا حتف ةأجفو

 ف جوش ام هيهدش ىلع قاط دلل ,.هيئاعي ىذقأ ناذعلاو لالا لق نم
 دتشا نأ ىلإ ءبهذي نيأ ىلإ ىردي ال هئات ىهو ءرهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا
 .داثعملا هدعرم لبق تيبلا ىلإ داعقبغتلا ةب

 ..لخدي هتأر امدنع ىفيف تقهشو ..نيتروعذم نينيع همأ هيلإ تعفرو
 ةيبهتا# هكاساس ةيعاذفي ةلاخ هتف لغاشتو ..اهسار ةليبق ةسكتو
 .ةضيرعلا
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 نيف نتفش ىلاو ب هع دملا هما يجو ىلإ مهمل ادمنت نلكتو
 ..هنع لغاشتي ىذلا هلاخ ىلإو ..نيتكبترملا ةليبن ىنيع ىلإو ..نيتمومزملا
 ظحالو ..مههوجو ىلإ رظني داع مث ..هلاخ حفاصو ..همأ دي لبق ىنحنا مث

 : ددرت ىف لاقو ..هينيع ىف رظنلا نوبنجتي اعيمج مهنأ
 ؟ هيل ةدك نيدعاق ..مكلام -

 : ةقيقحلا

 يتايدخا هلاعت ةداك نم نيل هنآ نكذكوك الذل قدوكو . دعا تكتبو
 داعف ..ةلئاعلل ثداح ثدح املك الإ ,ةعاسلا هذه ىتح ىقبيو مهترايزل
 نيش بدم تناعتس نإ قواه هلو ةرشتكللا عوج ولا ىف هينيعي فولت
 :ةةلئاق مودل رادتسا ةاجفو :هترججب وكن تاوطخ غضب اطخمت

 ؟ ىليل نيف لامأ -

 + ليك فلاقش : :ةماستلا حزم ةليرط ةزتف كرم مدصلا تكسو
 :ةقيعدلا يف ةلفك اهدفع لصا :ناضاساح ةنسلا-
 : تقولا سفن ىف ىفيف تلاقو

 ...دنع تحار ..تقولد تلزنو تج -

 لاقو ..اهتخأ هلوقت ام ضراعتي اهمالك نأ تنيبت امدنع تتمص مث

 : هيتخأ نيب هينيع لقني ىهو دمحأ
 .شتجام ةسل الو :تلؤنو تج -

 : درطتساو ءاليلق هتوص عفرو

 .هيأ ىلع نييبخم متنأ -

 ؟ نيف تحار ىليل ..هيا ىنع نييبخم متنإ فرعأ ىدب -

 .سحا اياةناج اهنابؤ-
 : هتوص ىلعأب دمحأ خرصو
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 ىرج ..نيف ىتخأ فرعأ مزال ..ةقيقحلا ىل اولوق ..ىلع اوبدكتب متنإ -
 .هيإ اهل

 : ءىداه روقو توص ىف هلاخ لاقو

 لوقت ام ريغ نم تجرخ ..شتعجرام ةسلو حبصلا نم تجرخ كتخأ -
 .نيف تحار ىه فراع شدحامو ..دحل

 : ءابغ ىف لاقو :ةشهد ىف هينيع قوف دمحأ ابجاح عفتراو
 ؟ هيأ ىنعي -
 : هتخأ نبا ءابغ نم ففأتي ىهو لاخلا لاقو
 !تيره ىنعي -
 : ةدح ىف دمحأ لاقو

 ىف ؛ءاهيلع لأاسن مزال ..ةثداح اهل لصح نكمي ام !! تيره -
 ..و ..سيلويلا ىفو تايفشتسملا

 : لاخلا هعطاقو
 .عجرت نكمي ..ةحيضف لمعنام لدب ..نسحأ ةيوش ىنتسن -
 هفسي نأ هلاخ دمعتي اذامل ..هلاخ نم ظيغلاب رعشي وهو .دمحأ تكسو

 ربكأو هنم لقعأو ,هنم ىكذأ ودبي نأ لاخلا اذه دمعتي اذامل ؟امئاد هءارآ

 فيك ىردي ال هنأ لب ..هلوقي ايأر دجي مل هنكلو ..هب كسمتيو رخآ ايأر
 «سيلوبلاو تايفشتسملاب لصتي

 .هسأر سكنو

 بناجب عوضوملا دعقملا ىلع سلجو ,هتفرغ ىلإ ةئيطب تاوطخ اطخو
 ..بحت اهنأ دبال ؟تبره اذامل ..ىليل تيره دقل ..هسفن ثداحي شارفلا
 ةريهش هتعد امك ؟تيبلا ىلإ هوعدت ال اذامل ؟اهبيبح عم برهت اذامل نكلو
 . ..ندوعتي مل ..تيبلا ىلإ نهءاقدصأ نوعدي ال هتوخأ نكلو ..اهتيب ىلإ
 دوقع ؟ديلاقتلا ىه ام ..ديلاقتلا ..مهتوعدب نهل حمست ال تيبلا ديلاقتو
 دوقعلاو ..مهتافرصت مهل ددحت دارفألا نم ةعومجم نيب ةبوتكم ريغ ةميدق
 ىأ ..تانبلا هتوخأ اهب طبترت ىتلا دوقعلاك تسيل ؛ةريهش اهب طبترت ىتلا
 ..ةريهش عمتجم ىف بيرغ هنأب سحي هنإ ..ىردي ال هنإ ؟حصأ دوقعلا
 .تانبلا هتوخأ عمتجم ىف ىبغ هنأب سحيو
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 ةةنونجملا هذه برهت اذامل :ةديدعلا ةقيقزلا .ةليمجلا ئليا .: ىليل تره
 اذامل نكلو ..اهيلع ىدتعا .:اهعم مان اميزو .. اهلبقن اهبيبح عم نآلا اهثإ
 ..ءادتعا كانه نوكي نأ نكمي الف .هيلإ تيره دق تناك اذإ ..ءادتعا هيمسي
 .هتخأ دسج ..اهدسج هحنمت نأ ىلع قافتا ..قافتا هنإ

 ابيرغ اناسنإ كانه نأو ..هدسج نم ةعطق هتخأ دسج نأك سحأو

 هنم ليست حرج ..هردص ىف حتفني ريبك حرجب سحأو ..هيلع ىدتعي

 برهلا ىف ركفي مل هنإ ..قرف كانه ..ال ءنكلو :.هتخا دسج ىنمتي نأب دحأل

 .جاوزلا ةركف هقبست

 اهيمحي نأ بجي ءىش ..تيره امل الإو ..اصقان ائيش هتخأ بح ىف نإ
 .هنم

 .ىليل دعت ملو ءفصنلاو ةعساتلا ةعاسلاو

 .نوفيلتلا سرج قدو
 فهل ىف ةعامسلا لي تطقتلاو

 قوامك فو تسلتخو ةملو ف فسيتم .مآلا هجو تالضع تهيرتساو

 تلاقو . .اهتقيدص دنع مويلا تضق دقل . .برهت مل اهتنبا نآي اهاخا متقت نأ

 ف ونسلا نأ لواحت اهنأك

 : ةليبن تلاقو
 .اهتبحاص ةدحاو دنع ىليل نأ ةدكأتم تنك انأ -

 اهعمسي ال ىتح اهتوص ضفخت ذفخت نأ دمعتت ىهو ءطخس ىف ىفيف تلاقو

 : اهلاخ
 .هد مالكلا ىقدصت هأب ..ةخيشاي ال -

 : هتعاس ىف رظني ىهو :لاخلا لاقو
 .اهيلع انمطأ اننأ مهملا -
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 ىلإ ىليل تتفتلاو ..ديشخالا عراش لوأ دنع ةرجألا ةرايسلا تفقوو

 " ١ ج سمشلا ءىفطت ال » ل



 لاقي ىدو هيلا جدتك كياوو + كلا نعرخترا ثا : اقينفت لقت منو“: .ىحتف

 : نانتما ىف هيلإ رظنت ىهو تلاقو ,بايلا اهءارو

 .ىوق هيسرم ..ىحتف اي هيسرم -
 ..ءوده ىف اهنامضت هانيعو . .ىحتف اهيلع دري ملو

 ىف سيلو «قدي اهبلقو دمتم تاركخ ىف ارجل كن ىح راحل

 اهنإ هن ايش ذة سقنسم عيياع لحات ناز: م ا
 .. اهدنع تناك اهنأ اهسفنب اهتقيدص مهتربخأ دقو . .اهتقيدص دنع تناك
 .اهبذكي نأ عيطتسي دحأ ال

 .ىليل تلخدو

 .ةءاضم اهلك تيبلا راونأب تئجوفو
 ملاع نم ةيتآ ةبيجع ةناسنإ اهنأك ,اهيلإ ةعلطتملا نويعلاب تئجوفو

 .بيجع

 دح ىلإ ة ةروطخلا نم تغلب ةلاسملا نأ ملعت نكت مل .اهلاخب تئجوفو
 .اهلاخ ءاعدتسا

 تح ىلا اةوايقتتساو

 مث ..ليقثلا تمصلا اذه نبش تدق اني فما سكب هيك تراو
 : اهقلح لخاد ىلإ اهيتفش نيب نم قلزني داكي اهتوصو

 .راوسنوب -
 ىهو ..اهيفتك قوف ىكبت تذخأو ..اهتنضتحاو «ةليبن اهيلع تمجهو

 : لوقت
 نيف ىتنا ىلوقت ام ريغ نم هلك هد ىبيغت ..ىليل اي هدك -
 : ىليل تلاقو

 .ىتبحاص دنع تنك -
 : ةلئاق ءاهيلإ ترظنو ءاهردص نع ةليبن تحازأ مث
 .طايعلا تلصح هيه -

 ركذتت تأدبو ءاهتفهل تلاز دقو ..ةتماص ةيوق ةرظن ءاهيلإ رظنت اهمأو
 ةروثو .ظيغ ىلإ بلقني اهساسحا أدبو ءاهتنبا اهل هتببس ىذلا اهباذع
 .هتوبكم
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 مألا تدعبأف ..اهلبقتل اهدي كسمت نأ لواحت تنحناو :ىليل اهنم تمدقتو

 : رانلاب ناقلطني نينيعب اهيلإ رظنت ىهو ءرتاب مزح ىف تلاقو اهنع اهدي
 .كتدوأ ىلع ىلضفتا -

 : ىليل تلاقو
 :اماع اين
 : اهتوص عفترا دقو مألا تلاقو

 ىللا ةيافك ..ةيافك ..مالك ةزياع شم ..كتدوأ ىلع ىلضفتا كلوقأاب -

 ..مهيلإ تداع اهنأ اهيفكي الأ ..اهادحتت اهنأك ,ةهرب ىليل اهمامأ تفقوو

 : هالابم الب تلاقو ءاهلاخ ىلإ تتفتلاو ءاهيفتك تزهو
 :ىلاخ ان كيذا د
 : هباصعأ طبضي نأ لواحي ىهو لاع توصب لاخلا لاقو
 مزال ..ادبأ ةليعلا تانب نم اهلمع شدحام ىد ليامعلا ..ىعمسا -

 ةسل انأ ءتام ىكوبأ ناك اذإ ..ىكويري اوفرعي ةلاجر كل هيف نأ ىفرعت
 ..ىنم نذاب الإ ىلخدت الو .ىجرختاح شم «حيارو انه نمو ..شتمام
 .بدألا ةليلق اي ةمهاف ..ةمهاف

 .اهكسامت دقفت تآدب دقو ىليل تتكسو

 همهتي هلاخ نأب سحأ هنأكو ..هلاخ توص هتفرغ ىف وهو دمحأ عمسو

 لمحي نأ عيطتسي ال هنأب همهتي ..تانبلا هتوخأ ةيبرت ىلع ارداق سيل هنأب

 ءشعتري هلكو .هتخأ مامأ فقوو .هتفرغ نم اجراخ قلطناف ..هتوخإ ةيلوئسم

 : هينيع نم اصاصر اهيلع قلطي هنأك اهيلإ رظني ىهو لاقو
 ؟ نيف تنك -
فوخلاب رعشت تأدب دقو :ةوطخ هنع دعتبت ىهو ىليل تلاقو

 : هنم 

 ..ةثلاثو ..ةيناث ةعفص مث ..هتوق لكب هتخأ عفصو هدي دمحأ عفر ..ةأجفو

 : خرصي وهو .ءءاجوه ةنوحاط عرذأك ءاوهلا ىف ناكرحتت هاعارذو

 بنألا ةليلق اي“ ةلفاسا اي +. ةفيرشماب -:ةمرخم اي كتيعابم»

 : ناحيصت امهو «هيعارذب اتقلعتو ةليبنو ىفيف هيلع تمجهو
 .«ةيافك ..ةيافك ..هيبآاي ةدك شم ..هيبآ اي سي»
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 .ملكتت الو ..ىكبتو ..خرصت ىهو ضرألا ىلع ىليل تطقسو
 .هلب هيوشي عزف ىف رظنت مألاو
 : ةرمآ ةخرص لاخلا خرصو

 .ةدك ةيافك ..دمحأ -

 ..شعتري لازي ال وهو ..ةوقب دمحأ هيلإ بذجو ءهدعقم ىلع نم ماق مث
 ..نيتنونجم نينيعب ءضرألا ىلع ةاقلملا هتخأ ىلإ رظنيو

 اهب ناريستو ءضرألا ىلع نم امهتخأ ناعفرت :ىفيفو ةليبن تنحناو
 ! ملكتت الو ..ىكبتو ..خارصلا نع تفك دقو ..نهترجح وحن

 .هيلع بابلا قلغأو .هتفرغ لخدو ؛هلاخ ىدي نم دمحأ صلختو
 اهيفتك ىلع تبري وهو لاقو «ةلوهذملا مألا ىلإ لاخلا تفتلاو
 ْ طنا حنصلا نم ةركب ناو. .كسفن شيلعزتام ..تايانع اي صالخ -

 .ريخ ىلع ىحبصت ..انقفتا ام ىز ..نيدلا ردبب
 : اهسفن ثداحت اهنأك مألا تسمهو

 .ريخ ىلع حبصت -
 !مالسلادبع اهميقي ىتلا ةلفحتلاب قحليل لاخلا _جركو
 تلخدو ..اهلصافم ىف امالآو ءاهبلق ىف امالآ لمحت ىهو مألا تماقو

 بدأ موقت نل اهنأك ..اهشارف قوف تطقسو ..اهتفرغ
 ةليبن اهتخأو ..ىكبت ءاههجو ىلع ةئفكنم ءاهريرس قوف ىليل تدقرو

 ءاهرصخ ىف اهاديو ةرجحلا طسو ةفقاو ىفيف اهتخأو ..اهءاذح اهنع علخت
 .ارذش اهيلإ رظنت

 : اهعومد نيب نم تلاقو ءاهسأر ىليل تعفرو
 ..ىنيرضام هرمع اباب ..ىنيرض دحام ىرمع انأ ..ىنبرضي ىازا -

 .ادبأ هد تيبلا ىف ىلع برض هل شدحام

 : حيصت ىهو ءاكبلاب تشهجأ مث
 .اباب اي ىبيبح اي ..اباب -
 : ةيناثلا اهئاذح ةدرف اهنع عزنت ىهو ةليبن تلاقو
 ناك ..هيا تناك انتلاح شيفرعتام ىتنا ..هيرذعأ ..ىليل اي شهلعم -

 : ةيكاب ىليل تلاقو
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 .تحيرتسأو ىسفن توم تنك ىنتير اي -

 : ىفيف تلاقو

 تب اي هيا ىتلمع ةفراع شم ىتنا ..كتبقر مطق دمحأ هيبأ قح ناك هد -

 ىس هيأ ىكيف لمع ىل ىلوقت ىحمست ..ىحتف ىس عم ىتنك اعبط ..ىتنا

 .هد تفز

 اهتخأ ىلإ ترظنو «ريرسلا قوف ةسلاج تلدتعاو ءاهسأر ىليل تعفرو

 : تلاقو ,دحت ىف

 شتنكام ..ىوه شناكام ول ..مكل ىنعجر ..ىحتف هيإ لمع ىفرعت ىبحت -

 .ىنعجرام هتيراي ..ىنات مكتقلخ تفش الو تعجر

 تركذت ةأجفو ءاهيوث ةليبن اهتخأ اهنع علختل :ءىلعأ ىلإ اهيعارذ تعفرو

 .ءاكبلاب شهجت تداعو ,ةيناث ةرم ريرسلا قوف تطقسف
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 ..دومحم بناجب ريست ىهو بادآلا ةيلك نم ةليبن تجرخ

 نودوعي مث ؛ةعيرس تارظن امهيلإ نورظني تابلاطلاو ةبلطلاو
 رظنم نأك ..قيلعت الو ؛هالابم الب ء.مهنويع امهنع نوريديو
 انيدق ارظتم ميا ايوس ناريسي انهو هؤمهتمو ةليدت

 ال اهيراقعو ءاهناكم ىف امئاد ..ةعماجلا ةعاس رظنمك ,مامتهالا ريشي ال
 .ىقتلتل الإ قرتفت

 تحت اهبتك ةبيقح تلمح دقو ةئيطب د تاوطخ ىف ريست ةليبن تناكو

 .. اهيمدق ىلإ رظنت ءسكنم اهسأرو ءافرمخ بناج ىلع اهتدنسأو اهعارذ
 جرجرتت ةشمركملا هتلح ..احرم اهبناجب ريسي دومحمو ..دراش اهلقعو
 ..ءاوهلا عم ريطي :ةمزجلا طابرك عيفرلا ىوتلملا هقنع طابرو هدسج قوف
 ناكو . رت ىف هدحاض كراشي هنأك اناعمل رثكأ ودبي رفصألا هؤاذحو
 ةيلكلاب ليثمتلا ةقرف دعتست ىتلا تلماه ةيحرسم نع اريثك ثدحتي دومحم
 ضيفي ىوقلا ههجو ناكو ..هسفن تلماه رودب اهيف موقيو ءاهليثمتل
 ددريف «سامحلا هب دبتسيو هب ةقرفلا بردم باجعا نع ثدحتي سامحلاب
 طسو ريسي وهو ةيليثمت تاكرح ىف هيعارذب حوليو ةيحرسملا نم عطاقم
 .عراشلا

 لاقو «ةزيجلا عراش ىلإ الصو دقو ؛ةيحرسملا ثيدح نع فقوت ةأجفو
 : هب ثدحتي ناك ىذلا هتوص ريغ رخآ توص ىف

 !؟ ضيبأ بل كل بيجأ -

 اهسأر تزه اهنكلو ..ضيبألا بللا بحت ال ىهف ..ةليبن ةدعم تشمكناو
 رخافم ىدحا هربتعيو ءضيبألا بللا بحي دومحم نأ ملعت ىهف ؛ةقفاوم
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 ةزفزقب ةللدملا ةاتفلا ىفابتك امك :هثزقزقي ىهابكيو ,ةيرهاقلا ةب ةيندملا |
 ش .ةيسالج نوراملا أ

 عئاب نم ضيبألا بللا نم اساطرق ىرتشاو بهذو .ءدومحم اهنع دعتباو
 مضي ىهو لاقو ءاهيلإ كاع مث .ناويصلا ةقيدح باب ماما لقاتم نركب ّفقي
 : ساطرقلا ةيقبب هسفنل ظفتحيو ءبللا نم ةيمك اهدي ىف

 ! نخس هسل هد -

 فذقيو بللا زقزقي دومحم أديو ..اهدي ىف بللا تابحب ةليبن تظفتحاو
 ..تلماه ةيحرسم نع سامحب ثدحتي داع دقو ءقيرطلا ضرأ ىلع رشتقلاب |

 : الئاق اهيلإ تفتلاو ةأجف هثيدح عطق مث

 ؟ كلام -

 : هيلإ رظنت نأ نود تلاق

 .ىناثلا لصفلا ىف هيا تلمع نيدعبو ..لمك ..شيلام -
 : اهربتخي هنأك لاقو ءاههجو ىلع نيترقتسم هانيع تلظو
 ؟ هيل بللا شيلكتبام -
 : قيض ىف دهنتت ىهو تلاق

 ..دعقن امل -

 : ةرخاس ةجهل ىف لاقو
 نسا امياد 01:عراشلا ىف فل فوقي ةعاؤلا نإ نيه: عيحتم ءاد

 لكو عراشلا ىف ىشمنب دلبلا ىف اندنع ..هيا لمعأ ..حالف ىلصأ .تيكيتالا
 اننا. اهيف زقاقيب «سيرتس الو تارك ةفوح الو لجف ةموح ةديأ ىف "دحاو
 .لوصألاب مكدنع ةجاح لك متنا

 هذه ..تاوذلا اواو نياق لوح دومحم نييو هنيب ةشقانم لمقحت

 :ءىش ىلإ اذبا.ىهتنت الو :اعهنين امئاد ىدزتت ىتلا ةشق
 راسو هيبجاح نيب ام دقعو ٠ ,نيتعيفرلا هيتفش مضو 0

 .امهقالط راهشال نوذأملا ىلإ امهقيرط ىف ةجوزو جوز امهنأك ءاهبناجب
 هثيدح ناك . .هلك هثيدح ىلإ عمتست ت نكت مل اهنأ مغر .هتمصب تقاضو

 ادراش اهلقع ناك ..اهمامتهاب هعبتت نأ لواحت الو جيجضلاك اهيلإ لصي
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 ىف هزكرت نأ عيطتست نأ نود ضعبب اهضعب طلتخت لكاشم ةدع ءارو
 لكاشمو ..دومحم نم اهجاوز ةلكشمو ..ىليل اهتخأ ةلكشم ..اهنم ةلكشم
 اهنأ مغر دومحم ثيدح ناكو ..هلك لبقتسملا ةلكشم ..اهتوخأو اهمأ
 تسيل اهنأب اهرعشي ..لكاششملا هذه طسو اهسنؤي ,هلك هيلإ عمتست ال
 .اهيلإ ثدحتي دومحم ماد ام ءقيرطلا دجت نأ عيطتست اهنأب ..ةديحو

 ىلإ بللا لمحت اهدي تعفر مث ؛ةفيعض ةماستبأ مستبت ىهو هيلإ ترظنو
 2 تلاقو ..عراشلا طسو رشقلاب فذقتو زقزفت تأديو ءاهيتفش

 .عراشلا ىف بللا اوزقزقي اوردقي نامك تاوذلا دالوأ مهأ ..تفش -
 هكف قوف رهظت داكت ال ةريغص ةماستبا مستبي وهو دومحم لاقو

 :ضيرعلا

 ىقبيب عراشلا ىف بللا زقزقيب امل دحاولا ..ةليبن اي قح كل ىتنا -
 ! شحو هلكش

 : اهيتفش نيب ىرخأ ةبح عضت ىهو تلاق
 .شحو ىلكش تقولد انأ ىنعي -

 : مهنيب رتوتلا وج ددبي نأ لواحي وهو لاق
 ةيشام ىتناو ىكيلع مالس اي ..شحو كلكش ىقبي ام كرمع ىتنا -

 .بصق دوع ىف ىصمت

 .ةيحرسملا نع ثدحتي دومحم داعو
 دحي ىذلا ىرجحلا روسلا ىلع اسلجو «لينلا ءىطاش ىلإ الصوو

 1 : ةلئاق هيلإ تتفتلا مث ..هطب ىف زفزقت
 .سناسيللا' دخات ام دعب هيا لمعتاح تنأ -
 : سأي ىف لاقو ..بللا ةزقزق نع فكو ءلاؤسلاب دومحم ءىجوفو
 امنإ .ةمسقلا هيف ىللا ..فيشرأ فظوم ..سردم ..ةجاح ىأ لمعااح -

 : .كتيواجو ىنيتلاس قبس ام ..تقولد هد لاؤسلا هتمزال هيا
 تلاق :. - 0 ١

 ؟ هيا نوكت ىنمتت تنأ فرعأ ةزياع انأ -
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 : لاق

 .ةفراع ىتنإ -
 : تلاق

 .نامك ىل لوق ..تيسن -
 ملحي هنأك لاقو ءرهنلا ةحفص قوف هينيعب دومحم حبسو
 .ديز ىبأ رهاط ىز ..عيذم ىقبأ_ىنإ ىنمتا -

 ىوق ناعمل هينيع ىفو درطتساو اهيلإ تفتلا مث
 ىمهف نمو ..ديز بأ رهاط نم نسحأ ىقباح عيذم تلغتشا ىل انأ -

 شوفرعيب ام لود ..ةعاذإلا ىف دحاو نسحأ نمو ..جارف دمحأ نمو ..رمع
 .مهناسل عطقاو :ويدأرلا ىف ىديأ طحأ ىل ايهتم ىقبي تاعاس . .اوملكتي

 : هسامحل ةحرف ىهو تلاق

 ناكيو جرشتا اهدعب ةعيدم لغتتملا ىنإ تررف ناك اذ! ىنإ ةقرعت

 مث ..هقح ىلع ىدتعت اهنأب اهمهتي هنأك ..اهنم راغي هنأك ..ةبيرغ ةرظن اهيلإ

 ش : ههجو اهنع ريدي ىهو لاقو 00 ع

00 

 .هأب هيل -
 : لاق

 ..رهش ىنتست ..ىنيعتت ام ةياغل ىنتست ىردقت ىتنا ناشلع -

 ىف نيعتأ ..نيعتأ جرختا ام موي مزال ..شردقأام انأ امنإ ..ةنس ..نيرهش

 اننإ شيسنتام ..سناسيللاب لعاف ..لعاف لغتشأ ىتح هللاشنإ ..ةفيظو ىأ
 اهانعم شم ..ةداهش شم ءايوبألو ءىل ةبسنلاب سناسيللاو ..ةليبن اي ارقف

 نيشرقلا رفوي ايوبأ نأ هانعم ..شيع ةمقل سناسيللا امنإ ..فقثم تيقب ىنإ
 ام ىز هل عفدأ مزال ..هليامج هل درأ ىدتبأ ىنإ هانعمو ؛ئلع مهفرصيب ىللا
 ةبسنلاب شامهام ..ايندلا ةايحلا ةنيز شم ةليبن اي ارقفلا دالوأ ..ىل عفد
 عرزي ام حالفلا لدب ىنعي ..ةجتنم عيراشم لود ..ةنيز مهتاهمأو مهئابآل

 ,رهشلا ىف نينتا الو هينج بيجيب طاريقلا ..ليع فلخي موقي ءضرأ طاريق
 روسيم حالف نوكي املو ..هينج نينتا نم رتكأ بيجيب لغتشيب امل ليعلاو
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 سولف ٍبيِجَي ملعتي ام دعب ناشلع هنبا ملعيو هسفن ىلع لخَبي موقي ةيوش
 ةنيكام ىركشي نانقلف هحير نم نفوي امل ةكرشلا يحانص ئرءءردكأ
 . .ةديدج

 : ءاكبلاب مهت اهنأك تلاقو :سايلاو ةبيخلاب ةليبن هجو ىستكاو
 ؟ هيا لمعت ..ةديعب دلب ىف ةفيظو تيقل كنا ضرفا -
 : لاق

 .اهلبقأ مزال ءاهريغ شيفام ناك اذإ -
 : تلاق

 ؟ ةدك شم ..ىنيبيستو -

 : لاق

 هلق ا يشاع ودك انا
 : تلاق

 نم قهزت ام ةياغل تاباوج ىل تعبت لضفتو ..تاباوج ىل تعبتاح -
 .مكدلب نم ةحالف ةدحاو زوجتتو .كتشيع

 لا ل هوو[ انا اناا هزه وفقا اه ىرمع انآ د
 .اهزوجتأ

 ..اهقاروأ لك فشكت نأ تررق اهنأك :ميمصت اهينيع ىفو هيلإ ترظنو
 : داج توص ىف تلاقو ..تريص امم رثكأ ربصت الأ

 ؟ هيل شاهزوجتتامو -
 : لاق

 .هد عوضوملا ىف ملكتناح شم اننإ ىتلق ىتنا -

 : ةدح ىف تلاق

 اذإ الإ هد عوضوملا ىف ملكتناح شم اننإ تلق انأ ..ةدك شتلقام انا -

 لضاف ..صالخ ..تقولد هيف ملكتأ ةزياع انأو ..هيف ملكتأ انأ تيدتبا

 .جرختتو ..ناحتمالا ىلع نيرهش

 : اًئداه ودبيل هباصعأ ىلع طغضي وهو لاق
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 ؟ هيا لمعأ ىنازياع ..ىملكتا -
 : اهدي ىف اهب ظفتحتو هدي طقتلت ىهو ءتلاق

 زوجتأ ةزياع تنك ول ..زاوجلا شينمهيام ىنإ فرعت مزال ..دومحم -

 عم لضفن اننإ ىنمهي ىللا لك امنإ ..كملكا ىنإ ةأرجلا ىل تاج شتناكام

 شيفامو ..ضعب عم شيعن اننإ مهملا ..اينغأ شيعن ءارقف شيعن ..ضعب .

 .زوجتن اننإ الإ ضعب عم اهيب شيعن ردقن ةقيرط
 : ةرارم ىف مستبي ىهو لاق
 .انيلع فرصي نيمو -
 : سامح ىف تلاق

 ةلغش لغتشا انأو ..هينج نيرشعب لقألا ىلع لغتشتاح تنا -
 .ةدايزو انوفكي ..هينج نيتالتو ةسمخ اوقبي ..هينج رشاتسمخب

 : ةرارم ىف لاق
 !؟ هينج نيتالتو ةسمخب مكتيب ىف نيشياع متنا -

 : ةدح ىف تلاق

 .نينتالا انحا انتيب مهملا .مكتيبب ةوعد شيلام انأو ..انتيبب ةوعد شكلام -
 : ةلئاق تدرطتسا مث ءاهتدح اهلالخ تأده ةهرب تتكسو

 ؟ هيل كتيبح انأ فرعت -
 : لوقت تداعو ..تكسو ..اهتأرجل ةشهد هيبجاح عفرو

 ىنإ ةركاف لوألا ىف تنك ..هيل كتيبح انأ ةفراع شتنكام ىسفن انأ -
 ناشلع دحاو بحأ نكمم ىنإ شتقدص ام امنإ ..كلكش ناشلع كتيبح
 ..قالخالا ةيافك شم هضرب نكل ..كقالخأ ناشلع نكمي تلق ..هلكش

 ىقبت ردقت كناب قئاب ..كيف قثاب ىنأل كتيبح ..هيل كتيبح انأ تفرع اريخأو
 بدألا ةيعمج ىف ةبلطلا نيب كفوشاب امل ..ىوق ةريبك ..ةريبك ةجاح

 ىنإ كلايهتي ىعوأو ..ذاتسالا نم نسحأ ملكتتب كنإ ىلايهتيب ىزيلجنالا
 ..لوط ىلع ريقف لضفتاح شم كنإ ةفراع انأ ..ًادبأ ..كرقفب ةيضار

 كاعم بعتأ ةدعتسم انأو ..ىنغ ىقبت نيدعبو «نيتنس الو ؛ةنس بعتت

 .ةيملا ىف ةيم حجان
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 .كلايهتم -
 | : تلاق

 : لاق

 .حجان ناسنإ نوكأ نكمم ىنإ كل روصم ىللا وه كبح نكمي ام -
 ش : تلاق
 .كتيبح نيدعيو «لوألا كيف تقث :و انأ . ل

 م ل
 ةينات ةنس ىف ىتنا'الوأ ..شعفني ام هيلوقتب ىللا مالكلا لاح لك ىلع -

 ىف ىتناو ءجاهوس ىف تنيعتا ىنإ ىضرفا ..شعفني ام هضرب -

 ؟ ىازا ضعب عم شيعن ىقبي ..رصم

 ,نيزوجتم ةدحاوو دحاو نويلم هيفام ..شيعن ردقن ام ىز شيعن ىهأ -
 د ةتح ىف تسلاو ةتح ىف لغتشيب لجارلاو

 : ائداه لازي ال وهو لاقو
 ..هيا انيف لمعتاح ايندلا فوشن ىنتسن اننا هلمعن ردقن ىللا لك -

 ىدخاتو ىصلخت ام ىتنا ةياغلو . .هيا لمعاح انأ فوشأ ام ةياغل ىنتسن

 .سناسيللا

 ىد ..سناسيللا ةدخاو ةدحاو زوجتم هنبا فوشي ايوبأ زياع انأ -

 ..اهلك ةيبرغلا ةيريدم ىف الو ..ادبأ اندلب ىف شتلصح ام
 مستبت ملو ..كحضت ملو

 #8 ١ ج سمشلا ءىفطت ال » ١٠٠4ه



 : الئاق ةداجلا هتجهل ىلإ داعو

 دعب ..كزوجتا امل الإ زوجتاح شم ىنأ هيب كدعوأ ردقأ ىللا لك -
 اننا ىف شركفاب ام ىنأ ىركتفت ىعوأو .:ةرشع دعب ..نينتا دعب ....ةنس

 شم ةينغ ىتناو ريقف ىنا ةياكحو ..ىتنا ىركفتب ام رثكأ ركفاب انأ ..زوجتن
 امنإ ..ةدقع ىلالمع اهنإ حيحص ..كبحأ لطبأ موي ىجيياح نإ اهانعم
 كلوقأب تنكاذإو ..ىنيبيست كنإ فاخأ ..ىكيلع فاخأ ىنيلختب ىد ةدقعلا
 ىجيي نأ ىفوخ نم ..ىكيلع ىفوخ نم هد مالكلاف ءكجرحي الو كلعزي مالك
 .ىنم ىعيضت موي

 : هيتفش نيب هبلقو لاقو اهدي ىلع طغضو
 ةجاحلا هوه كبح ..ىرقف هركب ام دأ كبحاب ..ةليبن اي كبحاب انأ -

 ىتورث وه كبح ..ىريغ نم لقأ شم ىنإ سساح ىنايلخم ىللا ةديحولا
 .كبحب ىنغ ..ىنغ انأ ..ةديحولا

 : هعطاقت تلاق

 لعب ةعماجلا نفئدجول كبير كركف نطق ان ودعي دك ولد

 : دهنتي ىهو لاق
 املو ..سناسيللا هيف دخاح ىللا مويلا ىنتسم ىرمع لوط تشع انأ -

 ردقأ تنك ول ..رتكأ ههركأ رتكأ برقي ام لكو ..ههركاب برقيب هد مويلا

 ..تعجر تنك :ىكاعم ةينات ةنس عجرأ ردقأ تنك ىأ ..تطقس تنك ؛طقسأ
 ركفأ لضفاحو .حالف ىنإ شيسنتام ..جرختأ ام دعب كنم رتكأ بذعتاح انأ
 لاسأ لضفأو ةعماجلا ىف ةبلطلا نيب ىتناو كفوشأ ..حالفلا لايخب ىكيف
 ..تقولد هيا لمعتب ىرتاي ..اهملك نيم ىرتاي ..اهسكاع نيم ىرت اي ىسفن
 .ننجتاح دكؤم ..كنع دعبأ امل لاح شيا ,كبنج انأو ىكيلع ريغاب انأ

 : اهينيعب همضت ىهو تلاقو
 .ىف قثاو شم ىنعي ..دومحم اي كيلع صخا -
 : ديكأت ىف لاق
 ىهو تلاق ىساسحا ىف ..ىتيلقع ىف قثاو شم امنإ ..ىكيف قثاو -

 : : هل مستبت
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 ملت -
 : ةعرسب تدرطتسا مث

 ىقدحاك الو كسستي نكات دش ناسلعا نقيطتت ام كلرقا الوح
 .كاعم شيعأ

 : هينيعب اهلبقي وهو لاقو
 .ةليبن اي تيراث ..تيراي -
 تكسو
 .تتكسو

 :هوكسلا اههكيب لاطو
 لازت ال ضيبألا بللا تابحو ..هدي ىف لازي ال ضيبألا بللا ساطرقو

 .ةزقزقلا نع افك دقو ..اهدي ةضبق ىف
 : دهنتت ىهو تلاقو
 .ةدياف شيف ام ىنعي -

 : لاق

 ؛ دفا اننا نمسح نإ: تلقا أتا غرك نكتام انو رك نكيلزطتام د
 : اهلاحل ىثرت اهنأك رم مكهت ىف تلاق
 !؟ ىتمال ىنتسن -

 .اهيلع دري ملو
 : تلاقو .ةأجف تماقو

 : لاق

 ؟ةكليهوا نجا شما
 : تلاق

 .ةعرسم ىطخ ىف تراسو ..لينلا شينروك روس ىلع اسلاج هتكرتو
 ١. بللا تابح ىلإ تهبنت مث ..اهينيع قرحتو ءاهينفج تحت عمجتت عومدو
 ىهو ءاهيتفش ىلإ ةبح تعفرف ..قرعلا اهبطر دقو ..اهدي ىف ىتلا ضيبألا
 بل نم اهتضبق ىف ام ىقلت نأ تمهو ..اهيتفش نيب نم اهتعزن مث :ةمهاس
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 مث ..ضيبألا بللا تابح اهيف تغرفأو اهتبيقح تحتفو ..اهيلع ازيزع
 .اهنيع ةيواز ىف تعمجت ةعمد هب تففجو ءاليدنم اهنم تجرخأ

© © © 

 عانق تحت ءاهبلق حرجو ءاهلقع دورش ىفخت ىهو تيبلا ةليبن تلخدو

 .مالستسالاو ,ءودهلا نم

 اهقلطت ؛ىدحتلاو دانعلاب ةئيلم ةداح تارظن اهينيع ىفو ءرهفكم اههجوو
 لعتشم مهس سأر امهنأك ناتبضاغ ناتروكم اهاتفشو .ةفرغلا ءاضف ىف

 .بهذلا عومد نم لالش هنأك اهيفتك قوف روثنم رفصألا اهرعشو .رانلاب

 : ةحرم ودبت نأ لواحت ىهو تلاق مث «ةهرب ةليبن اهيلإ ترظنو
 .ىد ةقلخ ىد ..هللاب نوعأ

 تفتلت نأ نود «ةفرغلا ءاضف ىف اهتارظن قلطت لازت ال ىهو ىليل تلاقو

 : اهتخأ ىلإ

 ؟ رابخألا رخآ ىتعمس -

 :ةآرملا ىف اههجو ىلإ رظنتو ءاهدي نم اهتبيقحب ىقلت ىهو «ةليبن تلاقو
 ! لانرجلا شترقام ةسل ..أل -

 : مستبت نأ نود ىليل تلاقو

 .ىنوزوجي نيزياع مهترضح -
 تلاقو ةآرملا ىلإ رظنت تداع مث ةعيرس ةتفل اهتخأ ىلإ ةليبن تتفتلاو

 : حرملا ءاعدا ىف ةرمتسم ىهو

 .كزوجتي ىضري دح اوقلو -

 نم تبره ناشلع ىنوبقاعي نيزياع ..ىنوزوجي نيزياع شم لود -
 ..ىنوقنش ول ىتح زوجتاح شم ..زوجتاح شم ىنإ كلوقأ بحأو ..تيبلا
 شمو ..عجراح شم ىد ةرملاو ..ةينات ةرم تيبلا نم برهأ ةدعتسمو

 .ىنات ىتقلخ مكيرواح شم ..ىنوقالتاح
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 ينحل ين اع ويرتلا ةقانك واط كتملعو ةارلا نع ةليسض هاو
 : دجلا تارامأ اههجو ىلعؤ تلاقو

 .لوألا نم ةياكحلا ىل ىكحاو ..ىليل اي سب ىدها-

 نأ دعب مي كرات واب ميقا اهنأك نانقتحت اهانيع تأدب دقو :ىليل تلاقو

 : اهعومد تغرف
 وه ىلاخ ..نيدلا ردب ماصع همسا دحاو ..ةدراهنلا دحاو ىل نيبياج -

 ,ةينامت ةعاسلا ةدراهنلا فرشياح هترضحو ..ةقفاوم امامو .هبياج ىللا

 .هاعم دعقأ لخدأ ىنازياع امامو

 : ةحئاص تدرطتساو ءريرسلا ةبترم ىلع اهتضبق ىليل تطبخو
 نيزياع اوناك اذإ ..اهيف وه ىللا ةدوألا لخداح شمو ..هفوشاح شم -

 ىنورجرجي اوقبي الو ..ىد ةدوألا ىف ..انه فرشي لضفتي ىنفوشي هنإ

 .نولاصلا ىنولخديو ةوقلاب

 عينات ىو كلاقو+ اهتخأ ةروث ىلإ داقنتال ىتح ةليبن تكسامتو

 ىقبيب هد . .هأعم ىدعقت امل هيا ىكيلع سخياح ىنعي ..ةطيبع ىتنا -

 ىلع ىجرفتتيو تاناويحلا ةنينج ىف ىنوكت ام ىز ..ىوق ىلسم مهلكش
 صفق ىف دعاق لجار

 : ةخراص ىليل تلاقو

 ةليبن تتكسو .هاعم دعقاح شمو .؛هفوشاح شم ..درق الو لجار -

 : تلاق مث ,؛ةهرب

 .ىمايم جالب ىلع هفوشنب انك ىللا هد ماصع شم -

 : ىليل تلاقو

 شفرعأ ام -
 : لوقت ةليبن تداعو

 امنإ ..ةيوكم ةلدب موي لك ..نيكس كراش ةلدب سبال امياد ناكو -

 ..سيوك هلكش نأ ىفرعتو ..ةسيوك هقالخأو ,حجان باش هنأ هيلع اولوقيب

 .لاطب شم
 : خرصت تداع دقو ىليل تلاقو

 ..شحو الو سيرك ٍهككش ناك اذإ شيتمهيام انأ ..ةليبن اي شيننجتام -
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 ..ةزيا...ع ..شم ..زوجتأ ةزواع شم ىنإ ىنمهيو ..شوبحب ام ىنإ ىنمهي

 .سب هيل ىنولدهبت نيزياع ..مكيلع مارح ساناي ..ةزياااع شم
 ىف تلاقو ءاهتخأ مامأ راهنت ال ىتح اهباصعأ ىلع طغضت ةليبن تداعو

 ١ : ءوده

 .ىل تلاق امام ..تتاف ىللا ةنسلا كبلط هنا ةفراع ىتنا -
 ا : ىليل تلاقو

 متنا ..ىفيف بلط الو ..هيل ىتنا شيكبلطام ..ىنبلطي ىللا انأ ىنعمشا -
 .ىنم لبق اوزوجتت مزالو ىنم ربكأ

 : اهيتفش نيب ةريبك ةماستبا عضت ىهو ةليبن تلاقو

 .شحو هقوذ لصأ ..كنيبو ىنيب -
 : ًالئاق ىجرفسلا دمحم لطأو .بابلا ىلع ةرقن اعمسو
 .ةليبن تساي :ىكازياع ةريبكلا تسلا -
 : ةلئاق ىليل ىلإ ةليبن تتفتلاو
 .كل عجرأ ام لاب ىلع ..ةيوش ىطيع -

 شخ لة اكل فوك رح طررلا ل دره داك

 مغر ىليل نوجوزي اذامل ..اهسافنأب اهردص قاضو ءاههجو مهجتو
 ؟اهبح نم ىفشت نأ لبق تاذلاب تقولا اذه ىف اهنوجوزي اذاملو ؟اهتدارإ

 نم ىفشت ىتح ىليلل ديحولا جالعلا وه اذه ناك امير ..ىردي نم ..نكلو
 .اهبح

 ؟هبح نم ىفشتل ,دومحم ريغ رخآ اصخش جوزتت نأ ىه ىضرت له
 ..دومحم ريغ رخآ لجرل ةجوز اهسفن روصتت نأ عيطتست ال اهنإ ..ال

 ريغ ىليل ةلاح نكلو ..دومحم اهجوزتي مل ولو ىتح ..لمتحت ال ..قيطت ال
 بح ربتعت اذامل ؟اذامل ..لمأ الب ابح ..اذاش ابح بحت ىليل نإ ..اهتلاح

 .طيحت ىتلا فورظلا نإ ..اذاش ادبأ نوكي ال بحلا نإ ؟. اذاش ابح ىلبل |
 اكاد بحلا وه هلا" .فلتخي ال هسفن بحلا نكلو ءفلتخت دق بحلاب
 ع ايدك «:ىليل بح نأب اهسفن عن عفت نأ عيطتسم 3 ىف كلذ مغرو

 يرش لاح نع فحم اذه ل هلا نإ دقتعي اقلك اننال امير .:نومحنل
 ىف ىهو ..نيرخآلا قوقح نع فلتخت اقوقح هسفنل ىطعي انم الك نألو

 اهنضعحس
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 نإ ..اهتدارإ مغر تجوزت ول ىتح ىليل جوزتت نأ ىنمتت اهسفن ةرارق
 نسيانلا: هنكلويو ك1: ننزل تتكحلاو :ستحتسلا هفصي ىذلا جالعلا قاع اوزلا
 .ىليل اهتخأ مهيف امب نورخآلا

 ىف ىأر ىلع رقتست نأ عيطتست ال .ةرئاح ىهو اهمأ ىلإ ةليبن تلخدو
 : تلاقو اهب ثيغتست اهنأك مألا اهيلإ ترظنو ..ىليل اهتخأ عوضوم

 مزال اهنإ اهيمهف ..كمالكب عنتقتيو كبحتب ىليل نأ ةفراع انآ ..ةليبن -
 انه نضالخ انا نيام ةءافك ..ةدرانيتلا نيياخ ىللا فويسحلا لاقت
 .ةدك نم رتكأ لمحتسا شردقأ

 : ددرت ىف ةليبن تلاقو

 وعملا نفاق وف هروح انلحعشملا اننا مانع اب حرك حشو
 .عجرت ةيوان شتناكامو تيبلا نم تجرخ ام موي

 :.انئاهف امكح ردصت اهناك قيغ توض ىف مألا تلاقو
 لضفأ شردقأ ام انأو ..ىفيف كتخا ىز الو ..ةليبن اي كيز شم ىليل -

 ضيفام هنا تلمع (يقسيح انما قلتش ثنا: ىداو :لوط نلع اهانهاح
 ءاهل ىاج ىللا نإ شيسنت امو ..ةركب لبق ةدراهنلاو ..زوجتت اهنأ الإ ةقيرط
 كاش اصعب شاكام ول :شاهيمرابان انآ :فاتبكت تنيك سيرك باش
 زوجتت اهنإ تركف شتنكام ءسيوك

 ىأر ىأب ثبشتت اهلعجي اهتخأ ىلع اهفوخ نأل امير ؛عنتقت ةليبن تأديو .1
 : ةدح الب تلاقو ..اهليقتسمل انامض هيف ىرت

 .هفوشت ةزياع شم ىد سب -

 : مزح ىف مألا تلاقو

 نهتم اهلاكح وف اوقع لدغ يوتطاح قولا شوهت اهناذإ >
 .هسفنب ةدراهنلا ىجيياحو

 :٠ ةليبن تلاقو

 ىتح ىد ..ةركبل مهترايز اولجأي مهيلخن ةعامجلل نوفيلت برضن بيط -
 .سيارع لكش نوكي نكمم شم اهلكشو ءرمح اهينع ىليل

 : اهتايح ىف رارق رطخأ تذختا اهنأك مألا تلاقو'
 :ةليبن تلاقو داعيملا ددح ىللا وه كلاخو ..ةدراهنلا ىلعانقفتا انحا أل -
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 ..اهعنقأ حورأ امأ -

 ..تجرخو

 مث ..ىليل اهتخأ ىلع لخدت نأ لبق اهيتفش قوف اهتماستبا تعضوو

 : ةكحاض تلاق

 .كلاخ ىقبي هد عفدملا ..هرخآ ىلع رمعم نوكياحو
 : اهسفن بطاخت اهنأك ,ةمهاس اهمامأ رظنت ىهو ىليل تلاقو

 : هتعول ىفخت ىتح اهبلق ىلع طغضت ىهو ةكحاض ةليبن تلاقو

 خشات تيووقد .بتكت دئارجلا ناشلع ,ةلخدلا ةليلل ىد ةياكحلا ىللخ -

 .اهفافز ةليل ىف
 ::ةمطانسلاؤت أل نهو ىليل كلامو
 .ىنوهركتب مكلك ..ىنوهركتب متنأ -
 اهيلإ اههجو تعفرو اهنقذ تحت اهدي تعضوو .ةليبن اهنم تيرتقاو

 : تلاقو ءاهينيع ىف رظنتل
 نقم ناو لكن اعتب لع نوم انهن, .ىليل اي شيكهركنب ام انحا -

 ...و ..كتداعس اهيف ىللا ةجاحلا الإ ةجاحب عنتقأ نكمم

 :اهيحو ىف تحير مو فن ىف الي دو لنا سارا

 : ددرتو «ىكبت اههجو ىلع تأفكنا مث

 .دح فوشاح شم ..زوجتاح شم -

 نم ففخيل اهيلع تبري هنأك اهرهظ قوف دهنتي رفصالا اهرعشو

 .اهئاقش
 تتفتلا مث ىكبت ىهو ىليل ىلإ ترظنو ,ةعماجلا نم ةدئاع ىفيف تلخدو

 : اهيتقش نيب نم لطي طخسلاو تلاقو ةليبن ىلإ
 ؟ نامك هيأ لصح -

 : هالابم الب اهيفتك زهت ىهو ةليبن تلاقو
 .سيرع اهل ىاج -

 قى
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 أ متكت نا لواحت .ءاهبلق ىف سوبدب تكش اهنأك ..ةهرب ىفيف تمجوو
 : تلاق مث ..هملأ

 ؟ طيعت ءسيرع اهل ىجيي ىللاو -
 : ةرخاس ةليبن تلاقو
 !كحضت لامأ ..اعبط -

 تلاق مث ,ىكبت اههجو ىلع ةئفكنم ىهو ؛ىليل ىلإ رظنت ىفيف تداعو
 : اهتوص ىف دسحلا ةنر ىفخت نأ عيطتست ال ىهو

 ةلاجر ىقالت ةدك دحيو «ءازياغ ىف ىللا لمسي ءاداع# .علدت قح اهل -

 .اهزوجتت ىضرت
 : ىفيف هجو ىف ةخراص تلاقو اهسأر ىليل تعفرو
 ىنوييس .:ىدحول ىنوبيس ..كتوض عمسا ةزياع شم ..شيملتتام -

 .ىتاوخا اي ىدحول
 : اهتخأ توص نم ىلعأ توص ىف ىفيف تلاقو

 :ةيكات هدز) ىف ىدعتا دوق« قاوم سمسم ةزناع شم تنك 13[:
 .كدحول كتدوأ شم ىد

 : ةليبن تلاقو
 اهنإ ةممصم ىليلو .ةدراهنلا ىاج سيرعلا لصأ ..ىفيف اي اهيرذعأ 5

 .شوهلباقت ام
 : ضاعتما ىف ىفيف تلاقو

 ىضري دحاو هيف ةسل نأ انير دمحت ..ةمعنلا شلهتست ام اهلصأ -

 .اهزوجتي
 ىلإ هجتيو تيبلا لخدي وهو ءدمحأ نهيخأ مادقأ توص تانبلا عمسو

 ودبي ال تمص ناكو ..خألاو مألا نيب ريطخ عامتجا ةجيتن نرظتني نهنأك
 همتكت نأ ىليل لواحت جيشن الإ هلالخ

 حاصو «ىليل ريرس بناجب فقوو «ةعيوزلاك نهتفرغ دمحأ محتقا ةأجفو
 :وص ىلعأب : هل اب
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: 

 . .ةمهاف . .مهيلباقت

 ا ا د جل يا

 .درت ملو
 .اهيتخأ نم ةدحاو قطنت ملو

 : هيتفش قوف قزمتت هسافنأو جدهتي هردصو خرصي دمحأ داعو

 ىلمعت ىتلواح اذإو ..اهفرغن انحا ..كتحلصم ةفراع شم ىتنك اذإ -
 .ةمهاف ..كلغش ىفرعتاح ؛ةجاح ىأ

 .ىليل درت ملو
 .اهيتخأ نم ةدحاو قطنت ملو

 .ةعيوزلا تجرخو

 ىقلأو . .ةءارو هقلغأف فنعب بابل برضو ٠ .هتفرغ لخدو دمحأ جرخ

 دقل . .جدهتي لازي ال هردصو ءهريرس بناجب.عوضوملا دعقملا ىلع هسفنب

 ..درت مل وأ تدارأ ءاوس اهجوزيسو ..جوزتت نأ بجي هتخأ نإ ..هبجاو ىدأ
 صخشلا ىه سيل . .هبجاو ىدؤي ىذلا صخشلا وه سيل هنأ سحي هنكلو

 يف دقن لخاو ىرخأ ةييمخش كانغ 0 ب

 نيف وكي نآلا هتكحتو .كلذ.دفي اهمتضاخَي هتاعجو. .تيبلا نم تيره امدنع

 بلطي ئذلا لجرلا ىلع اهسفن ضرعتل هتخأ جرخت نأ ىلع ممصيو اههجو
 ..هيبأ ةيصخش وأ هلاخ ةيصخش تناك امبر ..ىرخأ ةيصخش ..اهجاوز

 ؟..كلذ لك ىف ىه هيأر ام ..ىهو
 نب ادبخ اج رك رد ينو .ةافرصت ىلع هرقنا» هلقع نماهنطف نإ

 :بعلا ىف مفي كانا لك ١ نإ ؟برهلل اهتعفد ىتلا فورظلا مهفيو . ايي

 تطاحأ ًافورظ كانه نأ دبالو . .نهتويب نم نبرهي تانبلا لك سيل نكلو

 نأ عاطتسال فورظلا هذه فرع ول امبرو ءبرهلا ىلإ اهتعفد هتخأب

 ىلع اهربجي نأ ىلع نآلا ممصي اذامل مث ..اهيرضي نأ لدب اهدعاسي
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 دقع ىف ةليسولا هذه نإ ؟اهجوزتي نأ ديري ىذلا لجرلا ةلباقم ىلعو جاوزلا
 ضرعت نأ ىلع هتخأ ربجي فيك .. قيقرلا عيب د بولسأب هبشأ تاجيزلا

 ةلباتملا هذه لاح لجرلا اذه اهنيف ري ا ؟لجر ماما اهسفنت
 عيبي هنأك ..هتخأ دسج ضرعي هنأك ..اهدسج طقف ىري هنإ ..ةريصقلا

 الإ نوكي نأ نكمي ال جاوزلا نأب نمؤيو ..بحلاب نمؤي هنأ مث ..هتخأ دسج
 ركفي ملو ..اهبحأ ىتلا ةاتفلا الإ ةاتفب هسفن لغشي مل هسفن ىهو ..بح ةرمث
 فيك ؟بحلا قح نم هتخأ مرحي فيكف ..بحأ امدنع الإ جاوزلا ىف
 ؟بح هيف سيل جاوز ىلإ اهرطضي

 مكحت ىتلا ىه هقامعأ ىف بسرت ىتلا ىرخألا تايصخشلاف اذه مغرو
 .. اهريكفت هيلع ضرفتو :هريكفت قبست تايصخشلا هذه نإ ..هتافرصت

 .اهتدارإ هيلع ضرفتو .هتدارإ قبستو
 شيعت ىتلا تايصخشلا نيب ضقانتلاو براضتلا اذه لالخ نم وهو

 0-5 ابعث ..هلخاد ىف فحري ثيبخ ساسحاب سحي ..هسفن ىف
 000 هشتخأ نم صلختي نأ ديري هنأك سحي هنإ . .هقطنتم ىف همس ثفني

 لواحي وهو ..اهلمحل مدقتي لجر لوأ ىلع اهب ىقليو اهتيلوئسم نم صلختي
 دوسألا نابعثتلا نكلو ..هنم برهي نأ ..هركني نأ ..ساسحالا اذه درطي نأ
 ..هريكفت ىف همس ثفنيو ؛:هردص ىف ةريرعشقلا ريثيو .هلخاد ىف فحزي

 .اهجيوزتب بحري ىهف كلذلو . هجن ةيلرتشنم' نه سلخخم نا ديري هنإ .معن
 هنإ لب ..ةيرظن ةيلوئسم درجم .هتخأ هاجت هتيلوئسم نم ملعي وهو
 ..تيبلا نم تبره ذنم ..دحاو عوبسأ ذنم الإ اهنع لوئسم هنأب رعشي مل
 ..هنع دحأ هغلبي مل ..هبحت ىذلا صخشلا فرع مث ..بحت اهنأ فشتكاو
 هافش نيب نم ةقرفتم تاملك ةدع عمج..هفرع هنكلو ..همسا دحأ هل لقي مل
 ..هفرع نأ ىلإ ..هتخأب طيحت ىتلا ثداوحلاو فورظلا سردو ,هتوخأو همأ

 .هتينانأ ليبس ىف اهلبقتسمب ىحضو ءاهتايح كبرأو ؛هتخأ بلقب رثأتسا
 فرصتي فيك راتحا دقو ..ىحتف ركذت املك رانلاب نالعتشي هلقعو هبلقو

 نم ًاددع رجأتسي نأ ركفو اماقتنا هبرضيو هيلإ بهذي نأ ركف دقل ..هءازا
 هتخأ ىمحت نأب اهبلاطيو ىحتف ةجوز ىلإ بهذي نأ ركفو هولتقيل نيمرجملا
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 هعنقيو ؛ءوده ىف هثداحيو ىحتف ىلإ بهذي نأ اضيأ ركفو ...اهجوز نم

 ١ .اهلاح ىف هتخأ كرتي نأب
 .نكلو
 .نكلو ءامئاد

 اهلعتجتو هتيصخش زهت ىتلا ىه ؛هبعتت ىتلا ىه هذه «نكل» نإ

 .ةعئاض ةعئام ةيصخش

 كلمي ال هنإ . .هثداحي ىتح ىأ هلتقي وأ ىحتف برضي قح ىأب . .نكلو

 مغر اًئيش اهنم بصتغي مل . .هتخأ ىلع دتعي مل هنإ . .ىحتف ىلع اقح

 ؛ىحتف اهيحأو « «,ىحتف»تبحأ دق تناك اذإو :ةريبك ةاتف ىليل نإ . .اهتدارإ

 بحأ دق وهو نيتدارإ ءاقتلا بحلا نإ ..باصتغا الو ةميرج بحلا ىف سيلف
 ةريهش وخأف كلذ مغؤو...ملعي هنأ دبال . ع ا

 ىحتف نأ وه ديحولا قرفلا ؟قرفلا ام . .هلتقي ن أ لواحي ملو ءهبرضي مل

 ..جوزتم هنأ ركني نأ لؤاحي ال ىحتفو . .جوزتم هنأ ملعت هتخأ نكلو .جوزتم

 ا

 امئاد هنكلو ..ىحتف ىلع اقح كلمي ال هنأب عانتقالا ىلإ هلقع ليمي دقو
 ىحتف نأك ..ءىشب هرياعي ىحتف نأك ..ىحتف ركذت املك ليلذهنأب رعشي

 كلانه ام لك ..انابج سيل دمحأ نإ ..ال ..نابج هنأل سيل .. مقتني ال هنكلو

 ىلإ رةلاجلا هذه هب ىهتنتو . 0 ىلإ 0 هيوعتشي عاتقم ليغ هنأ

لع قفاويو .هتخأ برضيف .همأ ةيصخشو ءالاخ ةيصخشو
 ىف اهسبح ى

 هلم هكر دف قاو 3 نا ل فارسا متت

 .جدهتي هردصو هدعقم ىف اسلاج لازي ال وهو

 .تيبلا ىلإ حودمم داعو

 «نههوجو ىف رظنو ,نهتفرغ ىف تاعمتجملا ثالثلا تانبلا ىلع لطأو
 : ههجو المت ةماستباو لاق مث
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 .مكتايح ىف ةيقبلا -
 : عزج ىف ةليبن تلاقو
 !؟ هيأ -

 . ع ودمم لاقو-

 لوقيو هد لكشلاب متناو مكشو فوشي نكمم.شم دحاولا وهام -
 .مكتايح ىف ةيقبلا لوقي مزال ..ةديعس الو ..روجنوب

 : ىفيف تلاقو.

 .ليقت كمد-

 ىلع اهبناجب سلجو ءاهيلإ مدقت مث ,ىكبت ىهو ىليل ىلإ حودمم رظنو
 : نانح ىف ابعادم لاقو ءشارفلا |

 ؟ةدراهنلا تام ىللا نيم -
 : ىليل تلاقو
 | ..انأ -
 .ءاكبلاب تشهجأ مث

 : : ىفيف تلاقو

 حودمم لاقو علدتب اهترضحو ..سيرع اهل ىاج ىديبس اي لصأ -
 : اكحاض

 ىتناو ..نيناجم ةنايلم ةسل دلبلا ىد !؟ هد ىئادفلا نيم !!سيرع -

 ! طيعي ىللا وه مزال هد ..هيل ىطيعتب
 : جنشتت ىهو ىليل تلاقو
 ىنوزوجي نيزياع مهلكو ..ةزياع شم ..حودمم اي زوجتأ ةزياع شم -

 .ىنمحري الو ىنمهفي زياع مهيف شدح ام ..ةيفاعلاب
 ذخأو :هتخأ نضتحاو هعارذ دمو :؛قيمع رثأتب حودمم هجو ىستكاو

 . : لاقو ..ىرخألا هديب اهرعش ىلع حسمي
 ىزوعت امل الإ شيزوجتتام ..مهمالك ىعمست ىعوإ ..كمهي الو -

 : دجلا تارامأ ههجو ىلعو لاقو ءريرسلا قوف نم ماق مث
 .ةياكحلا هيا فوشأ موقأ امأ -
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 .دمحأ هيخأ ةفرغ لخد مث ؛هتروث نع منت ةيوق تاوطخ ىف راسو

 : الئاق هتلابق فقوو

 .:دنحأ اي لليل ةياكح هيإ -
 هلام -
 : حودمم لاقو

 .اهنع بصغ اهوزوجت نيزياع مكنا لوقتب -
 : ءوده ىف دمحأ لاقو

 .اهتحلصم ةفراع شم ىه -

 : حودمم لاقو

 ىف اهزوب هاعم شيعتاتح لجار ىنعي ..زاوج هد ..ةحلصم شم ىد -

 .اهنع بصغ دحاو عم شيعت اهنأ ىلع اهريجن نكمم شمو ..هنوب

 : حودمم مالكب عنتقي نأ فاخي هنأك ةدح ىف دمحأ لاقو

 .هيإ تلمع كتخأ شفرعت ام تنإ ..هد عوضوملاب ةوعد شكلام تنإ -

 : عفتري هتوص أدب دقو حودمم لاقو

 دحاو بحتيب تناك اذإ ..ةقيرط شم ىد هضرب ..تلمع تناك امهم -

 ..شويحتبام دحاو اهزوجن اننإ هدك ىنعم شم ىقبي ءهزوجتت ةرداق شمو

 .ةدياعص الو

 : : دمحأ خرصو

 .هد عوضوملاب ةوعد شكلام كل تلق ..كفيك ىلع تيبلا ىشمتاح تنإ -

 : ادتحم حودمم لاقو

 نما ملكا عوراخ انا -
 ا 1 : دمحأ لاقو

 تيبلا للعشتأح كنإ .هلمعتاح ىللا لكو ..قفاوم كلاخو ..ةقفاوم كمأ -

 :ةحاح
 : هيلع قفشي هنأك هيخأ ىلإ رظني وهو حودمم لاقو
 هيإ اولمعتتي نفاع نقم ثنا :.نيناظلف هكلك ..دمحا اي ناطلغ تت[ -
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 .ندمتكاج اقلك ينزمكاجل للا نسم نه شم. اوم اخ كرو رار نق
 .هيخأل هرهظ رادأ ..دمحأ دري ملو

 : جرخي وهو حودمم لاقو
 .ةرب ىدغتاح ىنإ امامل لوق -

 رخو

 بيترتب لغاشتت ةفرغلا ىف اهغم لازت ال ةليبنو: يعم نار ال نابل
 .اهمأ ةفرغ ىلإ تبهذ ىفيفو ..اهبتك

 .ءاكبلا نع ىليل تفك ةأجفو
 لجرلا ىف الو . .ىحتف اهبيبح ىف ركفت نكت ملو ..ركفت ؛اليوط تتمصو

 مهادحتتس ..اهلهأ ىدحت ىف ركفت تناك اهنكلو ..اهبطخي ءاج ىذلا
 .اهباذع نم رثكأ اهوبذعي نأ اوعيطتسي نل ..اعيمج

 .ركفت ترمتساو

 قرم تاس كم !اينففت نلا ةركاتةفاقلا تيفكراو
 : ةأجف تلاق مث

 ةلئافاح انآ <
 : ةشهد تلاقو .ةليبن اهيلإ تتفتلاو
 !نيم ىلباقتاح -

 : اهلبقتسم ىرت اهنأك اهمامأ رظنت ىهو ىليل تلاقو
 نايم ةؤرجت اح .:نامك هزوحتاحو .:خاصع :.سيرفلا -
 : حرف ىف ةليبن تحاصو
 .ىليل اي حيحص -
 : ىليل تلاقو
 .ةركب نم هزوجتأ ةدعتسم ..حيحص -

 : تلاق مث ءنعمت ىف اهتخأ ىلإ ترظنو ءاهتحرف ةليبن تبحسو
 .كيأر ىريغت ىكالخ ىللا هيا امنإ -
 : تلاق

 مث ..ةناطلغ تنك ىللا انأ مزال ىقبي .نيقفاوم مكلك مادام ..ةجاح الو -
 .نسحأ زاوجلا ىقبي ءهلك هد دكنلا لمحتسا ىنيلخي ىللا هيا ان
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 : ةليبن تلاقو

 .ةقفاوم كنإ امامل لوقأ حورأ ىنعي -

 : راتهتسا ىف ىليل تلاقو

 .هآ -

 هذه اهيتفش نيبو ..ركفت ..اهدحو ىليل تيقيو ..ةليبن تجرخو

 .ءىرب جذاس ركم . .ةركاملا ةماستيالا

 اهتنبا نضتحت ىهو تلاقو ء:ةعساو ةماستبا اهيتفش نييو مألا تاجرا

 الإ ةجاح ىلع قفاوأ ىنأ ةركاف ىتنا «يقيششينو د لفلان هوك ون >

 .كدعست اهنأو ..كتحلصم ىف اهنإ ةدكأتم تنك اذإ

 : اهمإ ىلإ رظنت ىهو ىليل تلاقو
 .امام اي ةفراع -

 : مألا تلاقو

 .ملكتن دعقت ادغلا دعيو ..ىدغتن اللايو ءكشو ىلسغا ىتبيبح اي ىموق بيط -
 تلواحو ..اهيتفش نيب طخسلاو ءاهءارو رظنت ىفيف اهتخأو :ىليل تماقو

 نم عوني رهشت اهنا :. اهتم نطقلب اهتماستبا نكلو::عستبك نأ ىفيق
 اهتدقع ريثي ىليل جاوز نع ثيدحلاو ..راغت اهنإ ..ةدئاف ال نكلو ..ةريغلا

 عيطتست ىهف كلذلو ..اهنم لمجأ ىليل نإ ..اهتايح لاوط اهنم ىناعت ىتلا
 بحت تناك ول ىتح ..اهراظتنا ىف جاوزألا تارشع ..اجوز امئاد دجت نأ
 ”لكادكال يل ىتح. ةرس تيبلا نم تيره دق تناك ول ىقح :.رخآ اضصخشش
 ..ىفيف ..ىه امأ ..اسيرع دجت نأ عيطتست امئاد امنإ ..اهتعمس ةنسلألا

 ذاتسألا ادع ام ..ملعلل اهوبهو لاجرلا لك ..اهب جاوزلل مدقتي دحأ الف ..ةديفم

 .اهب جاوزلا ىف ريكفتلا نع لدع هنأ ودبي اذه ىتحو ..ديسلادبع نيمأ
 : ةليبن اهتخأ نذأ ىف تسمهو مامحلا نم ىليل تداعو

 .هد لكشلاب سانلا لباقأ شردقأ ام ..ريفاوكلل حورأ مزال ىنإ امامل ىلوق -

© © © 

 .قالحلا ىلإ ةليبن عم ىليل تبهذ ءادغلا دعبو
 نيدعقم ىلع اتسلجو ءاهتخأ رعشو ءاهرعش لسغ نم قالحلا ىهتناو

 هال مق نيتانرؤكلا تلوصلا تدع !هتسار مهتم لك تيفو شو نيرواعتم
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 : ةليبنل لوقت ىهو ىليل تماق
 .نوفيلتلا ىف ةشيع ملكأ موقأ امأ -

 ش .تماقو

 .اهقدصت ال اهنأك اهءارو اهتخا ترظنو

 عكر تداداو «قالخنلاىلاشمنتخا ىف غوبضولا نوديظلاب ىليل تكسماو
 .ىحتف

 . 2 .اهيلع درو
 : سماه توص ىف تلاقو

 .سيرع ىل ىاج انأ ..ىحتف -

 .ىحتف دري ملو
 : هل لوقت تداعو

 .هيل شدرتي ام -

 : ىحتف لاقو

 .هيإ لوقأ فراع شم ..ىليل اي هيإ لوقأ دراح -
 : تلاقو

 لوقأ تيبح سب انأ ..درت فرعتاح شم كنإ ةفراع تنك لاح لك ىلع -

 .نيدعبي نوفيلتلا ىف كملكأ ىقباح ..ىاب.ىاب ..كل

 ا .اهتاكم ةعامسلا تعضوو
 اهيتفش نيبو ..ىئابرهكلا ففجملا تحت اهتخأ بناجب سلجت تداعو

 .ربكأ ةماستيا اهيلق ىفو ..ةريغص ةماستبا

 .رصنلا ةماستبا
 .اهلهأ ىلع رصتنت نأ امئاد عيطتست اهنإ
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 نأ لواحي وهو ءركابلا حابصلا ىف تيبلا نم دمحأ جرخ
 اذه اهتبطخ نلعتس ىليل هتخأ نإ ..هتالاح نسحأ ىف ودبي

 نأو ..حرفي نأ هقح نمو ..نيدلا ردب ماصع ىلإ ءاسملا

 وهف كلذ مغرو ..هبجاو ىدأ ىذلا خألا ساسحاب سحي |[ ]

 ىدأ هنأب هساسحا ىف اقداص سيلو .هحرف ىف اقداص سيل هنأب رعشي

 نأب سحي انايحأو ..جاوزلا اذهب ةعنتفم ريغ هلقع نم ةعطق لازت ال ..هبجاو

 هنأك رعشيف .هلك هلقع تحبصأ نأ دح ىلإ تربك دق هلقع نم ةعطقلا هذه

 .هلك اهليقتسمو ءاهلك اهتايح دسفأ هنأك ..هتخأ قح ىف ةميرج بكترا

 .هتخأ بطخيل ماصع ءاج ذنم ىضاملا عوبسألا ثداوح هب ترم دقو

 ناك ..ةعرسلا هذهب رمت نأ رظتني نكت ملو ..هريكفت نم عرسأ :ةعيرس ترم

ي ناك ..اروهشو عيباسأ قرغتست ةلكشم هتخأ ةبطخ نأ دقتعي
 نأ ىنمت

 لقألا ىلع وأ ؛,عءورشملا دسفي ىتح ..ضارتعا روثي نأ ..ةلكشم ثدحت

 ىذلا ردقلا هنأك ..ءوده ىف رم ءىش لك نكلو ..هيف ريكفتلا دواعي ىتح

 ..هيف كرحتي الاجم دجي نأ عيطتسي ال هلاخ بناجب وهو ..هتخأ ىلع بتك

 بصتفيو .هلك لاجملا ألمي هلاخ نإ ..هلوقي ايأر دجي نأ عيطتسي ال لب

 .مالستسالا الإ كلمي ال ىهو ..ءارآلا لك هسفنل
 هنأ هآر ذنم سحأ ..ةرم لوأل ماصع ىأر امدنع دمحأ حرتسي ملو

 ..ملعتم هنأ ..هيلع ذخاؤي ائيش هيف دجي ملف كلذ مغرو ..هتخأ قحتسي ال

 هنإ ..قينأ وهو ..بذهم وهو ..حجان ىهو ..ىنغ وهو ..ةراجتلا ةيلك جيرخ

 موسرم هيف ءىش لك ..ايعيبط ودبي ال هلامك نأ دح ىلإ لماك ناسنإ

 ةيبهذلا هتعاسو ..ميسولا ههجو تاتفلو ..هتماستبا ..ةرطسملاو لجربلاب
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 هرعشو ..ىبهذ سوبدب كوبشملا هقنع طابرو ..هصيمق مك قوف ةعوضوملا

 راثآو ةمعانلا ةقيلحلا هنقذو ..ىرخألا بناجب هرعش لك فوفصملا عماللا

 ريثيو ..باجعالا ريثي امم رثكأ ظيغلا ريثي ناسنإ هنإ ..اهقوف ةرثتنم ةردوبلا
 .نانئمطالا ريثي امم رثكأ كشلا

 ضرتعت مل اهنإ ..ىليل هتخأ فقوم وه .رثكأ دمحأ ةشهد راثأ ام نكلو
 مدقتي نيح عنمتت نأ لواحت امك عنمتت نأ لواحت مل لب ..ءىش ىلع
 تلياق دقل :.ءايمحلاو رفخلاب ىتح نهاظتت مل لب ..هقرعت باش اهثيطخل
 ثيدحلا هتلدايو ..ةحاقولا دح غلبت ةأرج, امهيف ءنيتحوتفم نينيعب ماصع
 اهتايح ىف سيل نأك ..رخآ اناسنإ بحت ال اهناك ..اهتدارإ هيلع ىلمت اهناك
 ..طخلا لوط ىلع تقفاو مث ..اهب مهادحتت ةمهم ىدؤت اهنأك ..ةاسأم

 وه اذه نوكي نأ نكمي الو ..اهلاخ هرقأو ءاهما هترقا ءىش لك ىلع تقفاو
 اهتعضو ةطخ ..رخآ اًئيش ىدحتلا اذه ءارو نأ دبال ..العف ىليل هديرت ام

 اهب عنقي نأ لواحي ىتلا هتماستبا هيتفش نيبو ءهاطخ نم دمحأ عسوو
 مث :ةعرسب هراطفا لوانتو ءىيورج لحم ىلإ لخدو ..هبجاو ىدأ هنإ هسفن

 .ةرازولا ىلإ لصو ىتح ةعيرسلا هتاوطخب هيمدق ىلع راسو ماق
 نأ لواحي هنأك قلطنم توص ىف مهايحو «:نيفظوملا هئالمز ىلع لخدو

 ءىش نع هيف نوثحبي مهتداعك هيلإ نوعلطتي مهو «ةيحتلا هؤالمز درو

 .نيترم ىعاسلا كل تعب ..حبصلا نم كيلع لأسيب سيرلا -

 : : ههركي ءىش نم صلختي نأ

 :ةيإ نياع ةفوشا عوقأ امآ-
 ًائيش امهب سودي هنأك ..هيمدقب ضرألا قدي وهو ةفرغلا نم جرخو

 ىنعم ال ةعئام ةماستبا هل مستبي وهو هسيئر ىلع لخد مث هسفن نم ثعبني

 : حيصي ىهو هيدي
 ع 3
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 كركشأ فراع شم انأ ..رونلا حابص اي ..الهأ ..الهأ ..هيب دمحأ -

 .ىازا كليمج درأ فراع شم ..ىازا

 : امثعلتم لاقو ءدمحأ ىنيع نم ةشهدلا تلطأو

 .و مدنفأ اي -

 «قبطملا هردصو عيفرلا هدسجب همامأ ببشي ىهو ملقلا 5900

 : الئاق

 ملكتأ تلضف ىل انأ ..لوألا كركشأ ىنبيس ..هيب دمحأ ايال ..ال -

 كلاخل لضفلا نإ حيحص ..ركشلا نم كقح كيفواح شم هلاحب عوبسأ

 .تمت ةلأسملا شتناك ام تنأ الول امنإ ..هيب تزع

 : اشهد لازي ال وهو دمحأ لاقو

 ؟ هيأ ةلأسم -

 ..تردص تايقرتلا ةكرح نأ شفرعتام ..شفرعت ام ةسل تنأ اعبط -

 نكميو ..تيبلأ ىف ءصنو رشادح ةعاسلا ليللاب حرابما اهاضم ريزولا

 نم ةكرحلا ليصافت تفرع انأ امنإ ..نيتعاس الو ةعاس دعب ةدراهنلا نلعت

 ردقت ..ةجردلا تذخأ انأ ..ىنينه ..دمحأ اي ىنينه ..ةصاخلا ىرداصم

 .ةثلاثلا ةجردلا ىف تقولد ىنربتعت

 : لوهذ ىف دمحأ لاقو

 .كوربم -

 وهو لاقو ءلعتفملا ىسألا نم ةباحسب ملقلا سيئر هجو ىستكاو

 : ةلعتفم ةكرح ىف هسأر ءىطاطي

 ..ةكرحلا ىف شرهظام كمسا ..شتمت ام َيتحرف فسألل امنإ -

 لجار ..هفراع انأ ..هتخأ نبا كنأل كملظي نأ دمعت هيب تزع نإ ىلايهتم

 .ادج بعص
 : دمحأ لاقو

 .ةجردلا شقحتس شقحتسا ام ةسل انأ لاح لك ىلع -

 : سامح ىف سيئرلا لاقو

 ..ادبأ ..كنم نسحأ ةجردلا اودخايب ىللا نإ ركاف تنأ ..هد ىازا -
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 ةجرد شم نيتجرد دخات كنأ ىفكت تناك كنع اهتبتك ىللا ريراقتلاو ..ةبسانم لك ىفو ..ةرم نم رتكأ ةجردلل كتحشر ىنإ كل دكؤأ بحأو
 ...و ..كلاخ لأست ردقتو ..ىنقدصت كنإ كوجرأو ..ةدحاو

 : اعطاقم دمحأ لاقو

 .كوريم فلأو ..ادج ركشتم ..ركشتم انأ --

 اذه نم صلختي نأ ..هنم برهي نأ ديري هنأك .هسيئر حفاصي هدي دمو
 .فقوملا

 : اهب ثبشتم ىهو لاقو هديب ملقلا سيئر كسمأو
 .تابرشلا برشي دحاو لوأ نوكت مزال ..نكمم شم -
 : هيتفش نيب رقتست نأ نم فعضأ هتماستباو ءدمحأ لاقو
 ! ريتك لغش ىدنع ىلصأ ..ىلصأ ..ةينات ةبون ..شهلعم -
 نأ لواحي هنأل دمحأ بتاعي هنأك ةثيبخ ةماستبا ملقلا سيئر مستباو

 سيل نأ ملعي نم لوأ  هسيئر هتفصب - هنأ نيح ىف ءالمع هيدل نأ همهفي
 : لاقو ..لمع هيدل

 شم ىنإو ..كيسان شم ىنأ دكأتا سب ..دمحأ ذاتسأ اي بيط - :
 1 .كليمج كل درأ امل الإ حيرتسا اح

 : ةيلآ ةكرح ىف هسيئر دي زهي وهو دمحأ لاقو
 وفعلا -
 .جرخو ..هرهظ هل رادأو
 ىفو هسيئر ىف ركفي ىهو . .ةرازولا ءانف ىلإ لزن . .هيتكم ىلإ دعي.ملو

 باطخلاو . .ةيقرتلا هذه نأشب هلاخ ثداحي مل هنأ . .اهلان ىتلا ةيقرتلا
 ..هقزم لب .هملسي مل ..هلاخل هملسيل هل هاطعأو هسيئر هبتك ىذلا ليوطلا
 العف قحتسي هنإ هانعم . .ةطاسو الب هتيقرت لان هسيئر نأ اذه ىنعم
 ىلع رفويو ءلاؤسلا لذ هسفن ىلع رفوي نأ عيطتسي ناك هنأ هانعم ..ةيقرتلا
 هنأ قدصي نأ نكمي ال هسيئر نكلو ..ةيقرتلا لانيو ..قافنلا اذه لك هسفن
 هلاخ ثداحي مل هنإ هل مسقأو دمحأ هيلإ بهذ ولو . .ةطاسو الب هتيقرت لان
 الب ةيقرتلا قحتسي هنأب نمؤي ال هنإ ..هقدص امل «ةيقرتلا هذه عوضوم ىف
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 الو ,مهسفنأب نونمؤي ال نيفظوملا لك ..هلمعب الو ..هسفنب نمؤي ال ..ةطاسو

 بيعلاف كلذ مغرو ..للذتلاو ..قافنلاو ..ةطاسولاب الإ نونمؤي ال ..مهلامعأب

 اونمؤي نأ مهل ديرت ىتلاو ..مهكرحت ىتلا ةأدألا ىف هنإ .مهيف سيل

 .اوعنخيو ..اوللذتيو ..اوقفاني نأو ..ةطاسولاب

 .ةعيرسلا ةعساولا هتاوطخب عراشلا ىف ريسي وهو هيفتك دمحأ زهو

نأب هسفن عنقي ..هالابم اللاب هسفن عنقي نأ لواحي هنأك
 :هسيئر داسف 

لعم ةروص ىلع ديزي ال كلذ لك نإ ..هنأش نم سيل ؛ةموكحلا داسفو
 مامأ ةق

 نأ عيطتسمي ال هنكلو حبق نمو هيوشت نم اهيف ام ىري نأ عيطتسي ..هينيع

لو ..اهمسر ىف كرتشي مل ..اهمسار سيل وهف ..اهتيلوئسم لمحي
 نم سي

 ]أ ..ىري نأ هعيطتسي ام لك ..مسري نأ عيطتسي ال هنأ ..مسري نأ هنأش
 .زئمشيو 3

 ىف هيضقي الولم اليوط اموي همامأ نأ ..مأسو للم ىف هسافنأ رفزو

 ديري ال وهو ..هتقيقش ةبطخ نالعإل لافتحالا دعوم نيحي نأ ىلإ عراشلا

 «بقع ىلع اسأر ءىش لك نوبلقي كانه مهنإ ..كلذ لبق تيبلا ىلإ دوعي نأ
 نل وهو ..ناتلئاعلا الإ هيلإ عدي مل ريغص لفح هنأ مغر ؛لفحلل ادادعتسا

 الإ اهل رربم ال ةجض اهنإ ..تيبلا ىف همأ اهميقت ىتلا ةجضلا هذه لمتحي

.اهتفهل نم وأ ..اهتحرف نم ..همأ ردص نم ةثعبنم اهنأ
 اهباصعأ نم .

 .ةرتوتملا

 ؟بهذي نيأ
 سلجي مث ..هيمدق ىلع ارئاس عراوشلا بوجي لظي نأ الإ همامأ سيل

 ىسني ..ىسني نأ لواحيس هنا ..ركفي نل هنا ال ..ركفيو ..ىهقم ىف

 هتلواحم نكلو ..اهاسني نأ لواحي وهو اموي رشع ةسمخ ذنمو ..ةريهش

 ةتفل لكب ..اهب هسفن ريكذتو ءاهيف ريكفتلا نم ديزم ىوس تسيل نايسفلا

 نإ ..ةقيقد لكب ..ةعاس لكب ..موي لكب ..اهتاملك نم ةملك لكب ..اهتاتفل نم

 ةتفل ىلإ هدوقت اهركذتي ةملك لك ..ىهتنت ال اهعم هتايركذ نأ هتساعت رس

 ..ةريغص ..ةريغص ءايشأ ..رخآ ثداح ىلإ هدوقي ثداح لكو ..ىرخأ

نكي ملو ءاهنيح ىف اهب متهي ملو ..اهركذتي نأ عيطتسي هنأ دقتعي نكي مل
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 نأ نود ءانقامعأ ىف عبطني ءىش لك نكلو ..هقامعأ ىف تعبطنا اهنأ دقتعي
 ملأ ..ملألا ةعاس نيحت نأ ىلإ ..هب ظافتحالا دمعتن نأ نودو ..ىردن
 ..انلوقع ىلإ ..حطسلا ىلإ ةريغصلا ءايشألا هذه زفقتف ..ىركذلا
 دعاصتتو ءاهيف امب ىلغت ىتح انقامعأ رهصت ران انمالآ امنأك ..اهركذتنف
 .ةرباعلا تاتفللاو :ةريغصلا ءايشألا هذه لمحت ةرخبأ انسوؤر ىلإ اهنم

 !ةداس ..ةوهقلا نم ًاناجنف نوسرجلا نم بلطو ءاهيلإ سلج «ةيوزنم ةديعب
 ..همجاهت تايركذلا تداعو

 برهي نأ عاطتسا دقل ..تايركذلا هذه نم برهي نأ ادبأ عيطتسي نل هنإ

 هتايركذ نم برهي نأ عيطتسي ال هنكلو ..برهي امئاد ناكو .تارم ةدع

 .ةريهش ىنيع مامأ نووعدملا

 هب رودتو .هيوطتو هقوف فحزت ,ةلئاهلا ءادوسلا:ةباحسلاك ىركذ

 .ىركذلا هذهل ملستساو

 .ناذملا يقم
 .ءاكبلل عمجتي هنأك ءقيضي هردص أديو

 شورق ةسمخلا تاذ نم ةقروب ىقلأو .هدعقم قوف نم ضفتنا ةأجف مث
 هتاوطخ ىف جرخ مث ؛هبرشي نأ نود ةوهقلا ناجنف كرتو ءةدئاملا قوف

 ل هبط :

 : عمسي ملو اهري مل وهو اموي ةرشع ةسمخ ذنم ..اهسفن ةريهش نم

 هب لصتت نا تلواح دقو ..نوفيلتلا نم برهو «ىدانلا نم بره ..اهتوص

 1 هتيصخش زازتهاب هساسحا ..هيحتو اهيحي ةاتف هل نوكت نأ نم 7 أ
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 الإ حيرتسي ال هنإ ..برهي امئاد .برهي ..برهُي هنأك .ةعيرسلا ةعساولا

 .نوكي ال ثيح
 هنأك ,فنع ىف امهادحا باب حتفو .ةرجألا تارايس فقوم ىلإ هجتاو

 هنأك قئاسلا ىف حاصو ءاهنم نكر ىف ريبكلا هدسج ىقلاو ..انصح محتقي

 .ىطسأ اي ةريزجلا ىدان -

 ىلإ بهذي نأ هقح نم نأل نكلو ..ةريهش ىريل ال ..ىدانلا ىلإ بهذيس

 نع لزانتي نأ دح ىلإ فعضي اذامل ؟هقح نم هسفن مرحي اذامل ..ىدانلا

 تءاج اذإو ..اهثداحي نلو ..ةريهش ىلإ تفتلي نلو ..بهذيس هنإ ؟هقوقح
 ىقبي نأ ديري هنإو ..لوغشم هنإ ..فسآ هنإ ةطاسبب اهل لوقيسف هتثداحو

 .اديحو
 ديري هنأل ءىدانلا ىلإ بهذي هنأ ملعي وهو :مالكلا اذه هسفنل لوقي ناكو

 .هسفن ءوده هيلإ ديعت نأو .هثداحت نأ اهنم ديريو :ةريهشب ىقتلي نأ

 .نكلو
 ؟ ىدانلا اهب لخديو اهسبلي ةيصخش ةيأ

 تفتلي نأ نود لخديس ..ركفملا ءلوغشملا .ءروقولا لجرلا ةيصخش
 .هارت ةزيهش لعلو ..بعلملا ضرأ ىف ريسيو ..ادحأ ىيحي نأ نودو ..هلوح

 هتجرخأو ,هنع تنغتسا نأ دح ىلإ ,هنم ةسئاي تحبصأ امير ..هيلإ ىتأتف

 .اهتايح نم
 .هرصعت ةيساق دي ..ىولتي هبلقب رعشو

 ..هسفن فرعي هنإ ..اهيلإ بهذي نأ عيطتسي نلف ؛ةريهش هيلإ تأت مل اذإ
 فعضلا اذه ..لوجخ ..وطنم ..فيعض هنإ ..اهيلإ بهذي نأ نم فعضأ هنإ

 1 .اراقوو ايلاعتو اربك ضعبلا هنظي ىذلا لجخلاو ءاوطنالاو

 .ىدانلا باب مامأ ةرايسلا تفقوو

 ةلطملا ةفرشلا ىلإ لخد لب ..اهضرأ ىلع ريسيل بعالملا ىلإ هجتي ملو
 ..هسفن قرغيل هقيرط ىف هنأك ءاعفدنم ريسي وهو ..ةحابسلا مامح ىلع

 | ةيحانلا ىلإ اهجتم راس ..ادحأ ىحي ملو ..دحأ ىلإ تفتلي ملو ..رحتنيل
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 .بعالملا ىلإ ىدؤت ىتلا ةفرشلا نم ىرخألا

 .ةريهش توص سيل هنإ
 امهي ىدحتي هنأك ناتتباث هانيعو .ةتجافم ةكرح ىف هفلخ تفتلاو

 .ءاوهلا ىف احابشأ
 ..ةليوط ..ءاقرز ةزوليو اريصق انولطنب ىدترت ..ةريهش ةقيدص ىنم اهنإ

 اهيف مزه ةيسفن ةكرعم راثآ هنأك ءقرزأ قرع هقوف ضفتني ضفتني ىلاعلا
 ىف تلشف اهنكلو ءبلقلا ةبيط ًأمئاد ودبت نأ لواحت ىهو ..اهؤاكذو اهلقع

 .اهل حيرتسي ال هنكلو
 : لوقي وهو .ةريغص ةماستبا دمحأ مستباو

 .ىنم اي كيزا -

 ىدانلا بايش نيب ءاقللا نإ ..لدع هنكلو ءاهحفاصيل هدي-دمي نأ مهو

 ىنغت تاماستبالاو نويعلاب ةحفاصملا تناك امير ء:ةحفاصملا ىعدتسي ال

 .ىديألاب ةحفاصملا نع

 : هصحفت اهنأك هيلإ رظنت ىهو ىنم تلاقو

 ؟ هيل ىدانلا شيجتب ام ..نامز نم نيف تنإ -
 : ةداج ةجهل ىف دمحأ لاقو

 .لوغشم تنك هللاو -

 : تلاقو ؛ةصحافلا اهترظن هيلإ رظنت ىنم تلظو
 ؟ تقولد نيف حيارو -

 : لاق

 .ةيوش ىشمتاح -
 : تلاق مث ؛ةهرب ىنم تركفو
 ؟ ةفيرعت ةتالت كاعم --
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 اهلوانو شورق ةسمخلا تاذ نم ةقرو جرخأو هيويج ىف دمحأ ثحيو

 : لاقو اهل
 :ىلضقتا -
 : ةلئاق ةقرولا تذخاو

 .ىقابلا كيدأو نوفيلتلا ىف ملكتأ ام ةياغل ىئانتسا -
 : لاق

 .ىنات لباقتن ام ةياغل ىكاعم ىقابلا ىلخ -

 : ةكحاض تلاق

 نلش لمحتسا شردقأ ام امنإ ؛ةفيرعت ةتالت لمحتسأ ردقأ انأ ..ال -

 نلشلاب برهأ نيدعب ..نوفيلتلا ةياغل اياعم ىلاعت الو ..ىنانتسا ..هلاحب

 !هلك

 فقوو ..اهبناجب راس مث ..اليلق ددرتو ..ةريغص ةكحض دمحأ كحضو

 .نوفيلتلا ةفرغ جراخ اهرظتني
 مث ءامقر ترادأو :ةعامسلا تعفرو ,نوفيلتلا ةنيباك ىلإ ىنم تلخدو

 : ةريهش توص تعمس امدنع ةسماه تلاق

 .ىدانلا ىف انه دمحأ ..ةريهش -

 : تئجوف اهنأك ةريهش تلاقو
 .هيا دأ هل ىقب ..حيحص -

 اهتقيدص عم موقت اهنأك سامح ىف سمهت لازت ال ىهو ىنم تلاقو
 .ةرماغمب

 : ةريهش تلاقو

 ..ىشمي هيبيست ىعوإ ..ةقيرط ةيأب ىنتسم هيلخ ..الاح ةياج انأ بيط -
 .صلاخ ىتريس شيبيجتام ..ةياج ىنإ هل شيلوقتامو

 : ىنم تلاقو

 .شاركسا:نقتاما ناو: انآ "قسما ::طاؤق ىلاغت نيف
 :ةعافسلا تعتشوو
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 دمحأ ىلإ تجرخ مث ءسورق ةسمخلا ىقاب نوفيلتلا ةلماع نم تذخأو
 : هدي ىف دوقنلا عضت ىهو ةلئاق

 .الوكوك دحاو كيلع -

 : مستبي ىهو لاق
08 

 : تلاق

 لاو ىشنلا نشبحاام ىنأل ايناك, .ةاعم دعقا دحح ةيقال شم ىنأل الوأ -
 عفدت مزالو ىدانلا شتجام ريتك كلاقب كنأل اثلاث ..كاعم تيشمتا تنك
 .ةمارغ

 : لاق

 ل

 لا تاكو
 نينتا قحو نوقيلتلا: قح يلع يقين .:كامؤاع ىللا انآ ..شفاشتام -

 .الوكاكوك
 ..الوكاكوك نيتجاجز ابلطو ..ةحابسلا ضوح راوجب ةدئام ىلع اسلجو

 ةعطق قوف روكم اهمفو ..رخآ دعقم ىلع نيتيراعلا اهيقاس ىنم تعضوو
 دمحأو ..الوكاكوكلا اهب طفشت ةجاجزلا لخاد عوضوم عيفرلا باغلا نم
 ىتلا اهتلئسأ ىلع ةريصق ادودر دريل الإ ملكتي ال ..تماص اهبناجب
 هل ىورت تأدبف,ةلئسأ نم هيلإ تهجو ام ةرثك نم تقهز اهنأك مث ..ىهتنت ال

 .هتدهاش مليف ةصق

 :ةريهدك ةنانأ ارو ةشاو عفو ةأجفو
 رشق نول ىف «ةزولي» ..لجع ىلع اهبايث تدترا اهنأ ودبي ناكو

 ..ءالط اههجو ىلع سيلو ..دوسألا فوصلا نم قيض «بيج» و «لاقتربلا
 .اهسأر قوف ارقتسم سيل اهرعشو

 .هنم ربكأ اصخش هجاوي هنأك .هتسلج ىف لدتعاو

 نود ةداج ةجهل يف تلاقي :قيقر سضغ اهيوشي ةتباك ةرلقت هيلإ تيرظتو
 : مستبت ن أ

 دقق
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 .ةيوش اياعم ىشمتت موقت حمست -
 : ىنم تلاقو

 .شاوكسا بعلأ موقاح انأو -
 .دمحأ ملكتي ملو
 ناتسكنم هانيعو ءاتماص ةريهش بناجب راسو ءهدعقم ىلع نم ماق

 .هئاذح زوبب ناتقلعم

 5 .ةريهش ملكتت ملو -
 نمتم اهبتارو اهويلظ فلخ ناك قم اهانيو :ةةفاض هنئاجت ترانس

 ْ .ةفينع ةشقانمل دعتست اهنأك اهردص قوف

 ىلإ الصو ىتح .امهتاوطخ عقو ىلع ناقدي امهابلقو «نيرئاس الظو
 : ةلئاق هيلإ تتفتلاو ءاهسأر ةريهش تعفر ةأجف مث ..ىلوبلا بعلم

 ! دمحأ اي هيل ىنم برهتب تنإ -
 هبشي اًئيش وأ لاؤسلا اذه اهنم رظتني ناك دقل ..هسأر دمحأ عفري ملو

 ىف لاقو .هقلح المي ىذلا فافجلا هب للبي هنأك هقير علتباو ..لاؤسلا اذه
 : هبح هجرشحي توص

 :شرفايام انآ <
 : ءاكبلا كشو ىلع اهنأك ةدح ىف ةريهش تلاقو
 ..كيقالاب شتنكام ؛ةرم نم رثكأ نوفيلت كل تبرض ..برهتب تنإ ..أل -

 لمعأ نكمم شناكام .شيجتام تنإو :كانتسا موي لك ىدانلا ىجآ اب تنكو
 ىف كل حورأ الو تيبلا كل حورأ ىنأ الإ صقان شناكام ..ةدك نم رثكأ

 .دمحأ دري ملو

 : ةدتحم لازت ال ىهو ةريهش تدرطتساو

 ؟ هيل ةدك لمعاب انأ فراع تنإ -
 : هسأر عفري نأ نود دمحأ لاقو

 -ةلفحلا موي نم ىكيلع تبعص ناشلع ..فراع -

 بعلم ةياهن ىلإ الصو دقو  ةدحاو ةرم ةريسلا نع ةريهش تفقوتو
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 قوف شعترت اهشومرو ؛ةدتحم ؛ةبضاغ هيلإ رظنت ىهو تلاقو  ولوبلا
 : اهينيع

 تبعص ام كرمع ..ىلع شتبعص ام تنأ ..دمحأ اي ةدك شلوقتام -

 .ىنمهفت رداق شم كنإ ىننجم ىللا ..ىنمهاف شم تنإ ..ىلع
 : اهيلإ رظني وهو ضيفخ توص ىف دمحأ لاقو
 .ىسفن مهاف شم انأ -

 : هادحتت اهنأك ةعرسب ةريهش تلاقو
 .كامهاف انأ -

 همهفي نأ ناسنإ عيطتسي فيك بجعي هنأك :ةشهد ىف دمحأ اهيلإ رظنو
 .ةهرب اتماص لظو ءهسأر ىنحأ مث . .هسفن مهفي نأ عيطتسي ال هنأ نيح ىف

 : هسفن ثداحي هنأك لاق مث
 هيا ..كتعاتب ةلفحلا ىف ةدك لمعأ ىنالخ ىللا هيإ ىل ىلوقت ىردقت -

 .طيبعلا ىز هيلع دعقأ علطأو «ةزيبارتلا قوف ىسركلا طحأ ىنالخ ىللا
 ٠  .ٌىلع سانلا كحضأو

 : هسفن مامأآ هنع عفادت اهنأك سامج ىف ةريهش تلاقو |

 .ىد ىز تاجاح اولمعيب اوركسيب امل نابشلا لك ..ناركس تنك -.'
 : اهتيلقع نم أزهي هنأك لاقو :ةرخاس ةماستبا دمحأ مستباو --

 شم ةجاح ..ةيناث ةجاح هيف ناك ..سيو ناركس شتنكام ..أل -

 شم ىنإو ..هيات ىنإ ىلايهتم اهتعاس تنك ..ىنم ىوقأ ةجاح ..اهمهاف
 رداق شتنكام ..هفات ىنإو ءفيعض ىنإو ءريغص ىنإ .. سانلا نيب نياب |

 ىدعبتب ىتنك امل ..ةدك نم رثكأو ..ىدوجوب سحي الو ىب متهي دح ىللخأ

 تاعاسو ..طلغ فرصت فرصتاأ الو ..طلغ ةملك ملكتا فياخ ..مهمادق
 ىصبت ىلضفت ام ىز ..اهتيحان عفدني موقي ةجاح نم فاخي امل دحاولا
 ..طلغلل صبأ تلضف نامك انأ ..اهيف كسفن ىمرتام ةياغل ةيملا الو رانلا ىف
 تكحضو ,ىسفن تأزه ..طلغ ةجاح تلمع ام ةياغل ,طلغلا نم فياخو
 لله نياثلا

 كلل
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 اذه لك ىقلا نأ دعب حارتسا هنأك .هقامعأ نم دهنتو ..دمحأ تكسو

 نأ عيطتسي الو ..اذكه ملكتي نأ عيطتسي ال ىهو ..هردص قوف نم مالكلا

 ..همهفت ال وأ همهفت تناك اذإ همهي الو ..ةريهش مامأ الإ .هسفن نع فشكي

 ىلع اهعلطي نأ ..اهمامأ ملكتي نأ عيطتسي ىتلا ةديحولا اهنأ هفرعي ام لك

 ام غرفي امدنع الإ ادبأ ةحارلاب سحي ال هنأ ..حاتريو ..ةكبترملا هتيسفن رس

 .ةريهش ىدي نيب هردص ىف
 : هلوق اهنذأ ىف نرو ..رثكأ هتبحأ اهنأك ةريهش هيلإ ترظنو

 فرعت اهنإ .«سانلا نم فياخ ىنأك سحاب تنك ىنع ىدعبتب ىتنك امل»
 هردصو ةليوطلا هتماقب عدخت مل اهنإ ..اهيلإ ةجاح ىف هنأ هتأر ذنم

 هرهظم تحت ىفخي هنأ ىلوألا ةرظنلا نم تفرع دقل ءداجلا ههجوو ضيرعلا

 ةجاح ىف هنإ ..لفط حورك ةقيقر ةفافش احورو ..ةهئات ..ةرئاح ةيسفن اذه

 اهبح ىف نإ ..اهيلإ هتجاحب رعشت اهنأ هل اهبح رس ناك اميرو ..اهيلإ
 اهنكلو ..اهنبال مألا بح نم اطيخو ءاهضيرمل ةضرمملا بح نم اطيخ
 دعاست فيك الو ؟اهنيا دعاست فيك الو ؟اهضيرم دعاست فيك ىردت ال

 هلماعت نأ فاخت ..لجرلاو ءلفطلاو ءضيرملا نيب هيف ةرئاح اهنإ ؟اهلجر

 .لجرلا روثيف ءضيرمك هلماعت نأ فاختو ءلفطلا بضغتف ءلجرك

 تأدب دقو ءهنع اهينيع ريدت ىهو تلاقو ,ةئداه ةماستبا تمستباو

 :' رولا نولي ناجرضتت اهاتنجيو
 ؟ ةطلغ تناك نامك ىد ىرتاي ..اهتليل تلصح ةينات ةجاح هيف -

 : ناتسكنم هانيعو هئاذح زوبب ضرألا رفحي اهتلابق فقاو ىهو لاق
 ؟ هيا لصح -

 : همولت اهنأك تلاق

 ؟ ركاف شم -

 : اهثيدح نم برهي نأ لواحي ىهو لاق
 .طلغ تناك اهتليل اهتلمع ةجاح لك نأ ىلايهتم -
 .ديدج نم دتحت تأدب دقو هيلإ رظنت ىهو تلاق
 .ىتتسوب امل ىتح -
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 .ملكتي ملو ..تكسو

 : ءاكبلا كشو ىلع اهنأك اهتوص شعترا دقو تلاقو
 شتنكامو ..ناطلغ شتنكام ..طلغ ىنسوبت كنإ كل شحمسمأ ام انأ -

 زياع تنأو ىنتفش ام موي نم ..ىنسوبت زياع كنأل ىنتسوب تنإ ..ناركس

 : فرتعي بنذم هنأك لاقو

 .هد لكشلاب كسوبأ مزال شناكام -
 : تلاق

 ناشلع كتسويو كارو تيرج انأو ..ىنتسوب كنإ مهملا ..شينمهيام -

 برضت مزال ناكو ..طلغ ةجاح شتلمع ام كنإو ,ناركس شم كنإ كل دكأأ

 ! ىنم برهت شم ..ىنفوشت ىجيتو ؛موي ىنات نوفيلت ىل
 : ىسأ ىف لاق

 .ىكيلع تبعص ناشلع ىنيتسوب ىتنا -
 : دحت ةجهل ىفو ءمزاح توص ىف تلاق مث ؛ةهرب هيلا ترظنو

 ! ىل صي .:دمحأ -

 لفط ىنيعك :كابترا امهئافص ىف ..ناتيفاص ناينيع ..اهيلإ هينيع عفرو
 : ريطخ رارقب هنلعت اهنأك نيصر ءىداه توص ىف تلاقو .هئات

 .كبحاب انأ ..دمحأ اي ىلع شبعصتبام تنإ -
 .مجوو
 .هكابترا دتشا
 ىف رودي ءىشب سحأو ..هتهجاومب هل لبق ال افقوم هجاوي هنأك سحأ

 : .ةبيهر ةعرسب هسأر
 بحت نأ نكمي له ؟هيف تبحأ اذام ..هبحت نأ ةريهش تغاطتسا فيك

 سفنلا تتشم ..رئاح ..وطنم ..لشاف باش ؟هلثم اباش ةريهشك ةاتف
 ةبيط اهنأ كلانه ام لك ".اهبح ىف ةقداص نوكت نأ نكميال ال ..لقعلاو

 ..بح اهتقفش نأب داقتعالا ىلإ اهبلق ةبيط اهتعفد دقو ..هيلع قفشت ..بلقلا
 هنإ ..حجانلا لجرلا هب رخفي ىذلا بحلا ..بحلا وه اذه نوكي نأ نكمي ال
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 نأل ةارجلا تدجو امل ..اهب ةحراصت نأ ةريهش تعاطتسأ امل ةقفش درجم

 نأ ديرت اهذإ .:ةقفشلا هنإ ,هي هتحراض ىذلا بحلا سيل ةنإ ::ةحراصت
 هتحرج اهنأ ملعت ال ىهو ..ديمح ىناسنإ لمع درجم ..هدعستو هدعاست

 نع هزجعب هترعشأ ..هفعضب هترعشا دقل ..بحلاب هتحراصمب هتأدب امدنع

 امن اههبح لمكتسي نسج نظم مل اذاغل : اهملع ةرطمتسلا نغو ءاهكلش

 نأ ديري ..اهتدعاسم ديري ال هنإ ؟هدعاست اذامل ؟ضيرم هنأك هلماعت اذامل

 نأ ديريو ..هسفنب هسفن دجي نأ ديري ..هدعاست نأ نم ىوقأ هنأب رعشي

 نم محرأ .هتريحب هباذعف ..هتريحب بذعت امهم ..هسفنب اهيلإ هقيرط دجي
 .اهتقفشب هباذع

 ىف تلاقو . تا و ا ,هينيع ىف ةريهش د ترظنو

 : سأي

 : مهاس وهو لاقو
 :ىكيلع تبعص ىنأ الإ قدصأ رداق شم ..رداق شم ..كقدصأ ىسفن -

 .ىلع ىقفشتب كنإ

 : ةيبصع ىف دع ضرألا قدت يد ردك 0

 و رج
 قدصي ال هنأك ءهلجأ نم عومدلا هذه لك نأ قدصي ال هنأك :ةشهد هيوشي

 نأك :ةروهيملا هسافنا لالخ نم ةعرسب لاقو ..هيبسب بذعتت ةريهش نأ-

 : ناخد نم هيف ام لك دعاصتف ةأجف قلطنا هبلق ءاطغ
 | .ةريهش ..ةريهش -
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 .اهيتنجو قوف قلطني عومدلا نم ديدج ليسو .هنع اههجوب تحاشأو
 : لهتبي هنأك دمحأ درطتساو

 تيسح ام ىرمع انأ ..كبحاب ىنإ ةفراع ىتنإ ..ةريهش اي كبحاب انأ -
 ىمأ نيب تشعو ..ايوبأ بحاب شتنكام انأ ..كتيبحام موي الإ بحلاب
 مويو ..هليكشأ الو هملكأ دح ىل ناك ام ىرمع ..بيرغ ىنأك ىتاوخأو

 ..مهلك سانلا كنإ تيسح ..ىتاوخأو ايوبأو ىمأ كنإ تيسح كتيبح ام
 ردقأو اهملكأ ردقأ ىللا ةناسنإلا تيقل ىنأ تيسح ..ايندلا ىلع ىتيلم
 تنأ ..كل الإ ءدحل هلوقأاب ام ىرمع ىنم هيتعمس ىللا مالكلاو ..اهليكشأ

 ىلع رودأ اب نوكأ ام ىز ..ىتريح ىنعو ..ىسفن نع اهليكحاب ىللا سب

 هنأل هسفن نم ةشهدلاب رعشي وهو ..هسافنا طقتليل ةهرب دمحأ تكسو
 .مالكلا اذه لك لوقي نأ عاطتسا

 ًاهيكقنا قوف ترمز ,عومدلا ىف قراغ اههجوو ةريهش هيلإ تتفتلاو

 .قيطم موي ىف باحسلا ءارو نم لطي سمشلا نم عاعشك ةفيفخ ةماستبا

 ىرخأ ةرم برجي نأ لواحي هنأكواهيلإ رظني ال وهو ءدمحأ درطتساو
 .مالكلا ىلع هتردق

 ..شيكبحابام ىنأ هدك ىنعم شم ؛ىنيبحتب كنأ ةقدصم شم تنك اذإ -

 ناسنا انأ ..كبح لهاتسا ىنإ قدصم شم ..ىسفن قدصم شم ىنإ هانعم

 عم لشافو ءىسفن عم لشاف ..ةجاح لك ىف لشاف ..ةريهش اي لشاف
 .لشاف ناسنإ ىبحت كنإ قدصا نكمم شمو ..سانلا

 : اهعمد هب ففجتو هترتس بيج نم هليدنم دشت ىهو تلاق
 ..كاعم ةلشاف ىللا انأ ..ىاعم لشاف شم تنإ -
 ش : هسفن نم أزهي هنأك لاق

 ءاهبح ىف حجنت هبحت ىللا ..هاعم حجنت سانلا لك ,حجانلا ناسنإلا -
 ىللا ..هاعم لشفت سانلا لك لشافلا ..هلغش ىف حجني هاعم لغتشي ىللاو

 هاعم لغتشي ىللاو ءاهزاوج ىف لشفت هزوجتت ىللاو ..اهبح ىف لشفت هبحت
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 .ءاضفلا ىف ءىش نع ثحبت اهنأك اهمامأ رظنت ىهو ؛ةريهش تتكسو
 ائيش عزني ءضرألا ىلع نم شيشحلا لصخ عزني وهو دمحأ تكسو

 ش .هسفن نم
 ىلإ ةمهاس رظنت لازت ال ىهو ..ليوط تمص دعب ةريهش تلاقو

 .ءاضفلا

 ؟ هيإب سحأ ىنيلختب تنإ فرعت -
 : لاقو ءاشهد هينيع اهيلإ عفرو
 ؟ هيإب -
 : تلاق

 .ةيبغ ىنأب سحأ ىنيلختب -
 :هيديع ىف ةنقمندلا تكشأو
 | : ةلئاق ةريهش تدرطتساو
 ىنأل مزال ..هيل ..انيلاوح ايندلا نيدقعمو ..كبحاب انأو ..ىنبحتب تنإ -

 ! ةيبغ
 .ةفقاو تماقو

 : اهعم فقي ىهو لاقو
 + نيك للا انا نكمي اماح
 : هترتس بيج ىلإ هليدنم ديعت ىهو تلاق
 .ايبغأ نينتالا انحا -
 : اهبناجب ريسي وهو لاق
 "لوقع هيف ..سفنلا ىف ىقبي تاعاس ءابغلا ..سب لقعلا ىف شم ءابغلا -

 ..ةيبغ ىسفن امنإ ءىبغ شم ىلقع نإ ىلأيهتم انأو ..ةيبغ سوفن هيفو «ةيبغ
 .ىنيمهفت ةرداق شم ةدك ناشلع

 : هيلإ رظنت ال ىهو تلاق
 .كمهفأ ةرداق شم انأ ..العف -

 .هةنمدص اهنأك دمحأ هجو صلقتو

 : ةلئاق ,هيلإ تتفتلا نأ ثبلت مل مث
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 كنإ ىندعوا ..ةدحاو ةجاح الإ كنم ةزواع شم انأ ..دمحأ اي عمبسا -

 ..كفوشأ ىنإ مهملا ..شكتمهفام الو كتمهف ءاوس ..ىنات ىنم برهتاح شم

 ىقبتب ىتلاح انأ شفرعت ام تنإ ..رب ىلع ىسرت ام ةياغل كفوشأ لضفأو

 .ىنم برهتب امل ىازا

 : هتفسلفب تقاض اهنأك تلاق

 .ىندعوا -

 : ذرفخ 5 ىف لاق

 _.كدعوأ -

 : ةرتف دعب ةريهش تلاقو ..ةحابسلا مامح هاجتا ىف نيتماص اراسو

 ؟ لوط ىلع تيبلا حورتاح تنإ -
 : لاق
 مهنامزو .ةليللا اهتيوطخ ىتخأ لصأ ..تيبلا ىف ىدغتاح شم ..ال -

 .لجر ىلع تيبلا نيلياش
 : اهحرف ىف ةقداص ,ةحرف تلاق
 ؟ ىفيف كتخأ ..كوريم -

 22 : لاق

 ! ةريغصلا ..ىليل ..أال -

 نع هلأست نأ اهقح نم سيل هنأ ةأجف تفشتكا اهنأك :ةريهش تتكسو

 نع اهلايخب ثحبت امئاد تناك اهنأ مغر ؛نهب اهفرعي مل مادام .هتوخأ

 نشعي تاتمزتم امئاد نهروصتت .تانبلا هتوخأو ؛همأ روصتت تناك ..هتلئاع

 ددرتت ىتلا تالفحلاك تالفح هيف سيل ءديعب ملاع ..اهملاع ريغ ملاع ىف

 لاق دمحأ نأ مغر ..صقر الو تاناوطسأ الو افنيسلل رود هيف سيلو ..اهيلع

 هنكلو ..ىقيسوملا سردت ىليل هتخأ نإو ,ةعماجلا ىف ناتبلاط هيتخا نأ اهل

 نأ لواحي هنأك .نهتبحَّصَبآدبأ هرت ملو .نهنع اريثك اهثدحي ال ناك
 ْ .نهملاع نع اهدعبي نأ لواحي ..اهنع نهيفخي
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 : هيتفش نيب مثعلتت تاملكلاو ءددرت ىف دمحأ لاقو
 .ةتسل ةتالت نم امنيسلا اياعم :ىجيت ىردقت -
 : اهل رذتعي هنأك درطتسا مث
 ؟ نيف حورأ فراع شم ىلصأ -

 باهذلل ةوعدب اهأدبي ةرم لوأ اهنإ :ةعساو ةماستبا ةريهش تمستباو
 | ىتح ..ةوعدلا ةبحاص امئاد تناك اهنكلو :ةلشلا ةيقب ةبحصب امنيسلا ىلإ
 أدبت ىتلا ىه تناك ءركاذتلا نمث اهيف عفدي دمحأ ناك ىتلا تارملا ىف
 .ةوعدلاب

 : حرم ىف تلاقو

 .اناعم همزعنو ..ايوخأ ىلع رودن ىلاعت -

 : لاق

57 
 : تلاق

 .امنيسلا ىلع ةموزع ضفري ام ايوخأ رمع -
 وحن ةريهش تهجتاو ..ةحابسلا مامح ىلع ةلطملا ةفرشلا ىلإ الصوو

 هدواعي أدب دقو اهيناجي ريسي دمحأو .دئاوملا ىدحا لوح ةعمتجملا اهتلش
 ىذلا ملاعلا نع دعتبي أدب هنأك سحأ ..ةلشلا نم برتقي ىهو هكابترا
 .امهدحو ةريهش عم همضي ىذلا ملاعلا ..هيف حيرتسي

 ةريهش تزهو ..الهأ ..وللاه ..ىاه ..امهنولبقتسي ةلشلا ءاضعأ حاصو
 : ءوده ىف تلاقو ..ءاوهلا ىف اهدي

 .ىاه-

 ىتلا راقولا تارامأب ههجو ىستكا دقو «ةلعتفم ةماستبا دمحأ مستباو

 : لاقو ,هكابترا اهتحت ىفخي
 .مكيزا -

 نإ ..تحدم هقيدص ىلإ للستي وهو ؛:ةريهش نع اديعب سلج مث
 هتأرج نم ..هنم راغي لازي ال ..تحدم هجاو املك زتهت لازت ال هتيصخش
! 
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 .تحدم راتختسف «رايتخالا ىف تركف ول ةريهش نأ نمؤيل ىتح

 : ةلئاق اهيخأ ىلإ ةريهش تتفتلاو
 ؟ ةتسل ةتالت نم امنيس حورت -

 ةورأ -
 ىلإ باهذلا ا ا 0

 تح لاق

 .لغش ىدنع انأ ..مكتخب اي -
 : ةريهش تلاقو

 .امنيسلا حورنو ءانه انلك ىدغتنو ..نوفيلت امامل برضأ موقأ امأ -

 .امنيسلا ىلإ باهذلا ىف اهمأ نذأتستل ةريهش تماقو
 تاسجاجزو ؛«شتيودناسلا نم اعطق ةلشلا دارفأ بلطو ..تداعو

 .امنيسلا ىلإ اوماق مث ..الوكاكوكلا

 كال نس يكاددلا كيك معا عفدو

 ةلشلا دارفأ نكلو ءاهبناجب سولجلا دمعتي مل ..ةريهش بناجب سلجو
 هل كرت ءاهوخأ ىتح ..اهرواجي ىذلا دعقملا هل اوكرت مهسفنأ .ءاقلت نم
 .هتخأ

 .راونألا تئفطأو

 نرد[ ب ةساعشلا ىلع سرت اهيل هتف كري نأ ةمحأ عطاني علو
 ةرارحب رعشي داكيو ..اهسافنأ عمسي داكي هنإ ..ةريهش ىلإ ةهجتم هساوح
 .هقاس رواجي ىذلا اهقاس ةرارحو ..هعارذ رواجي ىذلا اهعارذ

 ؟مالظلا ىف اهديب كسمي ال اذامل
 لقتناو ..ادج ةليقث ..اهناكم نم اهلقني نأ عيطتسي ال ؛ةليقث هديب سحأو

 سحي الو «هديب ركفي حبصأ ..هدي ىلإ .هلوق لكو .هساسحا لكو .؛هريكفت لك

 .اهناكم نم اهلقنت نأ لواحت هدي ىف ةعمجتم هاوقو ,هديب الإ
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 هدي قتلا ىيزطلا كنضتتم ىو, .اهب للستيو . .هدي لقني نأ عاطتساو

 نل هنأك ةوقب قب اهيلع طغضو . .اهب ثيغتسي هنأك . .اهي كسمأو . .ةريهش ديب

 .ادبأ اهكرتي
 .ةريهش دي هل تملستساو

 هدي نم ةعطق لك نأ سحأو . .اهدي ىف مان هنأك :ةبيجع ةحارب سحأو

 اصيصخ تلصف دق ةريهش دي نأ سحأو . .ةريهش دي نم ةعطق لك لبقت
 ىذلا ساقملاو لوطلا سفن هنإ ..اهفك ساقمو ءاهعباصأ لوط . .هديب ىقتلتل
 ا .كلذ نم رثكأو ..هديب هنضتحيل ىفكي
 سوفنلا كوكل مهافتت امم عرسأو لهسأ انايحأ مهافتت ىديألا نإ

 .امهيدي ثيدح الإ ثيدح امهنيب سيل

 ,هنالوقي ائيش ادجي مل .ةحارتسالا ةرتف ىف راونألا تئيضأ امدنع ىتح

 .ىرخألا ىلإ دي لك عرست ىتح ءديدج نم راونألا أفطت نأ راظتنا الإ

 ..ضرعلا ىهتناو
 ءامهتانجو غبصت :ةئداه ةولح ةداعس هب ضيفت امهنم لكو اجرخو

 نع ىتح ءىش لك نع ةداعسلا هذهب اينغتساو . .امههافش اهب شعترتو
 .رخآلا ىلإ امهدحأ رظنلا

 ةبسانمب ماقي ىذلا لفحلاب قحليل ءامنيسلا باي ىلع دمحأ نذأتسأو
 .هتخأ ةيوطخ

 ركفي نكي ملو .هتداعسب ءىلم هردصو ..ةرجأ ةرايس ىف هسفن عضوو
 لابقتسا ىف هيلع ةاقلملا ءابعألاو :ىليل هتخأ ةيوطخ ىف الو ..ةريهش ىف
 ,هتداعس ىلع هلك هساسحاب ضبقي هنأكو ..ادمجتم هريكفت ناك ..نيوعدملا

 .رسكنيو هنم عقي نأ ىشخي قيقر ىجاجز ءانإ ىلع ضباق هنأك
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 ..تيبلا ىلإ دمحأ داع

 لك نإ ..ةقيقر ةماستبا هيتفش نيبو هلوح رظني فقوو
 ..احرم اناعمل  ثاثألا عطقو ضرألاو ناردجلا عملي ءىش

 لك ىف ةرثتنم ةريثك درو تاقابو ..درغزي ءىش لك امنأك ال
 ىف ةقانأ ىف تفص دق ءرئاطفلاو ىولحلا فانصأو ؛ىاشلا ليجانفو ..ناكم
 نانثاو ..اهرم اناعمل عملي ىجرفسلا دمحم هجو ىتح ..ةدئاملا ةفرغ
 ىفو ..هفرعي ال ىناثلاو .هلاخ تيب ىجرفس امهدحأ ..ةيجرفسلا نم نارخآ
 .ودغي الو حوري ال ادحأ نأ مغر ءبيرغ طاشن ..طاشن تيبلا

 ..ائيشف ائيش عستت هتماستباو ؛ةيجراخلا تارجحلا ىف فوطي ذخأو
 .ةريهشب ديعس مأ ,هتخأ ةبطخب ديعس وهأ ىردي ال ..ديعس هنإ

 محدزم اههجوو ؛ةطشن تاوطخ ىف ريست ىهو ,همأ هيلإ تجرخو
 نع ثحبت امهنأك .ءاكذو طاشن ىف اهلوح نارودت اهانيعو ..اهسيساحأب
 ..اهلوح فرت ةداعسلاو ..هتيسن دق نوكت نأ ىشخت ءىش

 : اهقيرط ىف ةرمتسم ىهو «هتأر امدنع همأ تلاقو
 .ىاج كلاخ نامز ..كموده رّيغ ىبيبح اي حور .. دمحأ اي تيج تنا -_

 .هتماستبا لالخ نم لاقو
 فاك
 ىلإ اهديعت مث «درولا ةيرهز كرحت اهنإ ..همأ بقري هناكم فقوو

 ,.ةفوفصم اهنأ فشتكت مث نيكاكسلاو كوشلا فصت نأب مهتو ..اهناكم
 ..و ..ىلوألا اهرماوأ ضقانت رماوأ ىقلتو دوعت مث ةيجرفسلا رمأتو

 .عستت هتماستباو ءاهبقري فقاو دمحأو
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 هتوخأ تلخدو ؛ىجراخلا بابلا حتف امدنع ؛هتفرغ ىلإ وطخي نأ مهو

 .ثالثلا تانبلا

 .باجعا ىف نهيلإ رظني فقوو
 .قالحلا دنع نم تادئاع نهنأ دبال

 .تاليمج نهو
 .ةليمج ىفيف هتخأ ىتح ..تاوخألا لمجأ

 لمجأ ,ةليمج اهنإ ؟ةديعس ىه له ..ىليل هجو ىف اليوط رظنو ..ىليلو
 ..ناعملت اهانيعو ..طشن اههجو نإ ..ةلوغشم ىهو ..هيف اهآر موي ىأ نم

 ؟ةديعس ىه له نكلو
 .نهتفرغ ىلإ تاهجتم تانبلا هتوخأ هتطختو
 : نهءارو حاصو

 .ىليل -

 : ةلجع ىف ةلئاق ىليل هيلإ تتفتلاو
 .هيبآ اي معن -

 قوف اهلبقو .هردص ىلإ اهبذجو هيعارذ دم مث ..اتماص اهنم برتقاو

 : نانح ىف لاقو ءاهنيبج
 .كوربم -
 : حرف هيف ىدبي ال تفاخ توص ىف ىليل تلاقو

 .هيبأ اي كيف كرابي هللا -
 ,اهبالود تحتفو ءاهتفرغ تلخدو ؟هنم رفت اهنأك همامأ نم تقلطنا مث

 هتلمحو ..ىدناجروألا نم ءفيصلا ءامس نول ىف اعساو ايوث تجرخأو

 ْ .اهيتخأل تلاقو ,ةعامشلا قوف وهو اهديب

 :امام دوا ىف سنلا وراح انآ -
 : ةليبن تلاقو
 ! كرعش ىطبخلت نسحأ ..كدعاسأ ىجآامل الإ ناتسفلا شيسبلتام -

 .ىليل اهيلع درت ملو
 .اهءارو بابلا تقلغأو ءاهمأ ةفرغ تلخدو ءاهبوث تلمح
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 ,نيتوطخ تدعتبا مث ..عساولا هليذ تدرفو ءريرسلا قوف بوثلاب تقلاو
 ..ريطخ عورشم ميمصت ىلإ رظنت اهنأك ءمستبت نأ نود هيلإ رظنت تذخأو

 ..فعضلا ..ةوقلا ..حرفلا ..ىسألا ..ىدحتلا ..ضعب نع اهضعب زيمت نأ
 اهينيع فلخ عومدو ..اهسفن رهظت نأ نم فعضأ اهيتفش فلخ ةماستباو
 ىوقأ ودبي دحاو ساسحإ .سيساحألا هذه لك نيبو ..رمهنت نأ نم فعضأ

 ملاع نم ..زمع ىلإ رمع نم تلقتنا اهنإ ..تربك اهنأ سحت اهنإ ..هريغ نم
 ىهو نيدلا ردب ماصع ىلإ اهتبطخ نلعت نا تلبق ذنم اهنإ ..ملاع ىلإ
 ءاهمأ نع اريثك تدعب اهنأ سحتو ..ةديدج ةيسفنو ..ديدج لقعب شيعت

 اهنأك ..مهنع تدعب اهنأ كلانه ام لك ..رثكأ مهبحت تحبصأ ىأ ,لقأ مهبحت

 ..اهنم برهت نأ ىف ركفتل ىتح ءانايحأ اهنم فاخت ةمخض ةيلوئسم ىهو
 نيذلا اهلهألو .ةايحلا نم اهبيصنل ىدحتلا ..اهدواعي ىدحتلا روعش نكلو

 .اهسفنل هتراتخا ىذلا قيرطلا ىف ةديحو ريسلا

 سحت انايحأو ..بحلا اذه نم افوخ اهبلق فجتري انايحأ ..هتروطخب رعشت

 سيل ..اهلخاد ىف مهب سحت اهنكلو ءاهينيعب مهارت الو ..حابشألاك اهمامأ

 .هبحت ال الجر اهجوزيو ءاهبيبح نم
 ؟اذه لك اهسفنب عنصت اذامل :لءاستت ىهو ةريثك ىلايل تضق دقو

 ىدحتت اهلعجتو ءاهسأر ىلع رطيست ىتلا راكفألا هذه ىلإ داقنت اذامل
 هذه لك قحتسي ىحتفل اهبح لهو ؟ىهتنتو ملستست ال اذامل ؟اهردق
 اذامل ؟هلجأ نم اهتايح قزمت نأ قحتسي هسفن ىحتف له ؟ ةرطاخملا
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 لمحي ال اذامل ؟هنم اهوذخأي ال ىتح ائيش لعفي مل اذامل ؟اهذاقنال مدقتي مل

 ؟اهدحو امهبح ةيلوئسم لمحت اهكرتي اذامل ؟اهتيلوئسم
 ..اهسأر دلج هعم دشتو ..ليللا لوط اهيديب اهرعش دشتو ..بذعتت ىهو

 ةديعس اهنأ مهعنقتو ءاهتوخأو اهمأ مامأ مستبتل حابصلا ىف موقت مث

 .نيدلا ردب ماصعل اهتبطخب
 اذام ..ريطخ ءىش هتوتنا اميف سيل هنأب اهسفن عنقت نأ لواحت انايحأو

 تانبلا لك ..اذه نلعفي تانبلا لك ؟رخآ الجر تبحأو ءالجر تجوزت ول

 نببحي نأ ىلع نهيولق نهربجتو ءصخش نم جاوزلا ىلع نهلهأ نهربجي

 هبحت ال اذاملف .ىرخأب جوزتم وهو اهبحي هسفن ىحتفو ..رخآ اصخش

 سفن ..فورظلا سفن ىف ناحبصي ..نالداعتي كلذب امهنإ ؟رخآل ةجوز ىهو

 .رثكأ اهمهفي نأو ءرثكأ همهفت نأ كلذب تعاطتسا امير ..ةايحلا

 200 .نكلو
 هتاكرحو ةلعتفملا هتقر ..ماصع اهبيطخ ةروص اهلايخ ىف عفترتو

 اهنأك ةيرطلا هتاتفلو ..اهقوف ةرثتنم ةردوبلا راثآو ,ةمعانلا هنقذ ..ةموسرملا

 نأ تلضفو ءاهتيب نم جرخت نأ لبق ةظحل رخآ ىف اهيأر تريغ ةاتف تاتفل

 سوبدلاو ...صيمق مك قوف ةعوضوملا ةيبهذلا هتعاسو ..الجر نوكت

 ..ىرط هنإ ..هتقانأ زتهتف ءزتهي ال ىتح هقنع طابر هب كبشي ىذلا ىبهذلا

 ناتللا هاتفش..هاتفشو ..هقلخ ىفو هثيداحأ ىفو هلكش ىف ىرط ..ىرط

 نيتاهب اهلبقيس هنإ ..جورلاب امهغبص هنأك ناودبيف همد امهيف عمجتي

م قفتا دقل ..هتلبق ضفرت نأ عيطتست نلو ..اهلبقيس ام اموي ..نيتفشلا
 ع

 ممعم لجر ىتأيسو ..اهتالبق نمث امدقم عفدو ..اهلبقي نأ ىلع اهلهأ

 .نيدلا ردب ماصع ذاتسألا ىلإ ىدهز ىليل ةسنآلا تالبق عيب دقع بتكيو
 !؟ تالبقلا هذه لمتحت نأ عيطتست فيك

 اهنأك ..اهمف لخاد امهيفختو اهيتفش مزت اهنع امغر اهسفن دجتو

 ..اهندب ىف ىرست ةريرعشقو ..بلقنت اهتدعم نإ ..هتلبق نم امهب برهت

 لك ..هقح نم حبصأ ءىش لك ..ءىش لك نكلو ..بسحف هتالبق تسيلو

 .ءاسع لك هل هنت هك انؤسخ
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 ؟ اذه لك لمتحت نأ عيطتست فيك

 .براي
 ٠ ؟عيطتسا فيك

 ادسج صخشل ىطعتل ..اهحور نع اهدسج لصفت نأ عيطتست فيك
 ؟دسج الب احور رخآل ىظعتو «حور الب

 ...براي
 ؟ كتمكح ىه ام

 نكلو ..اهدسج نم ذخأيو اهلبقي رخآ صخشل ىحتف اهكرتي فيكو
 له ؟هلثم نوكت ال اذاملف ..ىرخأل هدسج ىطعيو ىرخأ لبقي هسفن ىحتف
 ؟هلثم نوكت نأ ..عيطتست

 ؟سيساحألا سفن هل امهنم لك له ..ةأرملا نع فلتخي لجرلا لهو
 .ىردت ال اهنإ

 اذه نم برهت نأ عيطتست ال ىهو ..اريثك اباذع اهمامأ نأ هيردت ام لك
 دعي مل ىحتفل اهبح نإ ..اهردق ىدحتو .اهلهأ ىدحت ..ىدحتلاب الإ باذعلا
 ام ردقب اهلهأ ىدحت ىف ركفت اهنإ ..ىدحتلاب برشم بح هنإ ءاصلاخ ابح
 اهساسحا ىلع ىدحتلاب اهساسحا ىغطي انايحأ لب ..ىحتف بحب سحت
 .بحلاب

 مل نيعوبسأ نم رثكأ ىضم ..تيبلا نم تبره ذنم ىحتف لباقت مل ىهو
 دقف ..ةقورسم ةرباع ثيداحأ الإ نوفيلتلا ىف هثداحت ملو ؛امهلالخ هلباقت
 نأ ..اهتوخأو اهمأ ةقث بسكت تنأب ىضفقت اهتعضو ىتلا ةطخلا تناك
 ةديعس ..ةديعس اهنأو ..هيح نم تقافأ ..ىحتف نع تلخت اهنأب مهعنقت
 افايطا ىرت انايحأ تناكو ..حجنت ةطخلا تأدب دقو ..ماصع ىلإ اهتبطخب
 ليزت نأ دمعتت تناكف ..اهمأ تارظن ىلع ىفطت ءاهتافرصت ىف كشلا نم
 بابلا قلغتو ءاهترجح هب لخدتو ةأرج ىف نوفيلتلا ذخأت تناك ..كشلا اذه
 ,نوفيلتلا ةلماح اهيلإ جرختف ..اهمأ ردص ىف كشلا عمجتي نأ ىلإ ..اهيلع
 : ةلئاق
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 .امام اي كملكت ة ا ل

 .اهكش حيرتسيو ..اهلاخ ةنبا ثداحت تناك اهتنبا نأ مألا دكاتتو

 ؛ىحتف نع ىلختت نأ تررق دق ىليل نأب نانمؤت اتأدب ةليبنو ىفيف ىتح

 : اهلأست ةليبن تناك . .اهتبطخب ةديعس اهنأو

 ؟ ىحتف عم هيا ىلمعتاحو -

 : ةكحاض ىليل اهبيجتو

 .سيارع انيقيو انربك انحا ىتنب اي صالخ ..لايع بعل ناك هد -
 : ثيدح لالخ ةرم ىفيف اهل تلاقو

 برخي ام ةياغل ىكارو لضفياح ..كبيسياح ىحتف نإ ةركاف ىتنا -
 .باوج هل ىتبتك الو :ةروص هل ىتيدا ىنوكت ىعوإ ..ىكيلع

 : اهتوص لكب اههجو ىف ىليل تخرصو
 لوط ىتوزياعت اوكف انعن يد ةروسلا نم صلختاج شم اننا >

 نع ىنيملكتو دحاول بطختااب ىقبأ ..بطختاح ىنإ ىتيسن ىتنإ ..ىرمع

 ..ىتياكحت ىلع هل ىلوقتو ماصعل ىهورك كنإ الإ صقان شم ..ىنات دحاو
 _ .هازياع ىتنا ىللا هد شم ..هلوقأاح انأ كسفن شيبعتتام ةدك ناك اذإ

 رتعت الأ اهتخأ ىلإ لسوتت اهنأك تلاقو .عزجلاب ىفيف هجو التماو
 : ماصعل

 شدحام .ىتساي صالخ ..نإ تفخ سب انأ ..ىليلاب ىدصق شم -

 ..ةليبن الو ..ىرخأ ةرم ىحتف مساب ىفيف قطنت ملو
 ..0ق

 ىف حراس اهلقعو ..اهمأ شارف قوف ىقلملا اهيوث ىلإ رظنت ىليل تلظو
 ىدانيو ؛ةباغلا ناكس نم لجر اهيلع قدي ةلبط هنأك ..هل قدي اهبلقو ..ىحتف
 نأ عيطتسي هلعل ..نآلا هارت نأ ديرت ..هارت نأ ديرت اهنإ ..هتبيبح اهتأقدب

 ايدج ا 3 اهنأك
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 صيمقلا اهبالود نم تطقتلاو ءاهتفرغ ىلإ تداعو «ةفرغلا نم تجرخ مث
 جورلا عبصأو ..نوبيجلاو ديدجلا اهءاذحو ..رييبيجلاو ..ىلخادلا
 .امهيلإ تفتلت ال ىهو ءامهبايث ءادتراب ناتلوغشم اهاتخأو ..ةلحكملاو

 ةليبن اهل تلاقو ..ةفرغلا نم جرخت نأ تمهو هتطقتلا ام لك تلمحو
 : اهقاس ىلعأ ىلإ اهبروج دشتل ىنحنت ىهو

 .ىكيلع شقليب ام ليقتلا جورلا ..ىليل اي جورلا شيرتكت ام -
 : تلاقو ءةحرم ةديعس ودبتل ىليل تمستياو
 وضاح
 : ىفيف اهل تلاقو

 .نايتسلا ىل ىكبشا ىليل اي ىلاعت -
 : مستبت لازت ال ىهو ىليل تلاقو
 شتسبلام انأ ..ىوق ترخأتأ انأ نسحأ ..كل هكبشت ةليبن ىللخ -

 :ةحاح
 تقلأو :بابلا اهءارو تلفقأو ءاهمأ ةفرغ ىلإ هلمحت امب تداع ..تجرخو

 اهنإ ..اههجو ىلإ رظنت ةآرملا مامأ تفقو مث ..جنولزيشلا قوف اهيدي ىف امب
 ىف اهنأك ..موي لك نم ربكأ ىدبت ىهو ..موي لك نم لمجأ ..ةليمج
 همظعم عفر ثيحب ىبهذلا اهرعش قالحلا صقع دقو ..اهرمع نم نيرشعلا
 اهنم ةتفاخ ةعشأ كرتو ..اهيقرفم قوف سمشلا عضو هنأك ..اهسأر قوف
 ىلدتيو اهسأر نم بناج ىلع ليمي اضيرع اعاعشو ءاهنيبج قوف ىلدتت
 ءامهقوف تعمل دقو ناتنولملا اهانيعو ..اهيفتك ىلإ لصي ىتح اهينذأ فلخ
 اهاتفشو ..ناتدودشملا اهاتنجوو ..ىدنلا نم تارطق .ءاهلاعفنا ةدش نم

 ةليمج ..نكلو ..ةليمج اهنأ ملعت اهنإ ..ةليمج اهنإ ..ناتزنتكملا ناتريغصلا
 !؟ نمل

 اهرصخ تطاحأو ..اهلايخ ىف درطتست نأ لبق اهبايث علخت تادبو
 اهنإ ..ةريثكلا هكباشم مضت اهرهظ فلخ اهيعارذ تدمو ءرييبيجلاب
 نضت نأ تدوعت اهنأك ..دحأ ةدعاسم ىلإ ةجاح نود كلذ لعفت نأ عيطتست
 ىلع تسلج مث ..ىلخادلا صيمقلا تدترا مث ..دحأ هسملي نأ اهدسجب
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 مث ..اهيروج سبلت تأديو ءرون نم عاعشك اهقاس تعفرو «جنولزيشلا

 نم ىلدتي ىذلا رييترجلاب نييروجلا ةفاح تكبش مث ..رخآلا بروجلا
 ىلع امهئنهت اهنأك تمستباو ..اهمامأ اهيقاس تدم مث ..رييبيجلا

 اهنإ ..ىنايبص حرف ىف اهيلإ ترظنو ءاهئاذح ةدرفب تكسمأ مث ..امهلامج
 نم تناك ..رتميتنس ةعبس هبعك لوط ءاذح اهيف سبلت ىتلا ىلوألا ةرملا

 رتميتنس ةعبرأ ..ىناكيرمألا بعكلا تاذ ةيذحألاب الإ اهل حمسي ال لبق

 اهسفنب تسحأو ..ةفقاو تماق مث ..اهيمدق ىف ءاذحلا ىتدرف تعضو ..طقف

 مث ..ديدجلا اهلوطب ةحرف ةآرملا ىف اهسفنل تمستباو ..ادج ةليوط ..ةليوط

 تادبو ..ىلاعلا اهئاذح بعك قوف ليامتت ىهو ..اباهذو ةئيج ءوطخت تذخأ

 نأ ديرت ىذلا ليامتلا رادقم ىلع رطيست نأ عيطتست ثيحب اهتوطخ راتخت

 اهنكلو ..امرتحم ائداه اهليامت نوكي ىتح ؛ةقيض ةئيطب ةوطخ ..هب ىدبت
 راسيلاو نيعيلا تاذ اهفادرأب تفذقو تعصقتو ءاهتاوطخ ىف تعرسأ ةأجف

 ىلع تكحضو .ورنم نيلرام تاوطخ ديلقت ةلواحم ةآرملا ىلإ رظنت ىهو
 ىطخت تداع مث ..ةأرملا ىف اهناسل تجرخأو ..ةتفاخ ةككض اهسفن

 تحاصو .ةفرغلا باب تحتفو ..ءىداهلا اهليامت ليامتتو .ةئيطبلا اهتاوطخ

 : هنم جرخت نأ نود

 .ناتسفلا ىنيسبل ىلاعت ..ةليبن ..ةليبن -

 : اهتفرغ نم ةليبن تحاصو
 .الاح ةياج انأ ..رضاح -

 .اهمامأ ىطختو ءةآرملا ىف اهسفن ىلإ رظنت ىليل تداعو
 ةعامشلا قوف نم هتغزنو «ءشارفلا قوف نم بوثلا تلمحو «ةليبن تءاجو

 ىلإ قنعلا ةحتف حتفت ثيحب .هلخاد ىف اهيعارذ اتلك تعضو مث :ةريغصلا

 ..: كحضت ىهو ةلئاق ىليل ىلإ تمدقت مث ءاهرخآ
 .نوبيجلا سبلي ام لبق ةمزجلا سبلي دح ..ةدك ةلبهو ةليوط كلام -

 : حرم ىف ىليل تلاقو
 .ىلاعلا نولاتلا الإ ةيوطخلا نم شتدخام انأ ىلصأ ..اهيرجاب تنك -

 مث ..اهعءاذح علخت نأ نود هيف اهسفن تعضوو نوبيجلاب تكسمأ مث
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 اههجو ىلع تدب دقو ؛ةتماص ةآرملا مامأ تفقو مث ..ىناثلا نوبيجلا
 ةليبن تعفرو ..ءامسلا ةكرب اهيلع طبهت نأ رظتنت اهنأك ..مامتهالا تامالع
 .ىليل سأر قوف هلمحت ىذلا بوثلا تطقسأو اهيعارذ

 : ءاجر ىف ىليل تلاقو

 .لبلب اي ىرعش ىلع ىبساح -
 : ىليل سأر هنم قزمتل اهيدي قوف بوثلا دشت ىهو ةليبن تلاقو
 :شيفاحتام-
 .ىليل دسج قوف بوثلا قلزناو
 ..فيصلا ءامس ىف حبسي كالمك ودبتف ..ءاضيبلا اهترشب ىلع سكعني عتافلا قرزألا بوثلا نولو ..ةأرملا ىف اهسفن ىلإ رظنلا ديعت تفقوو

 تناك ول ..بوثلا اذه ىف اهاري ..اهاري نأ هديرت اهنإ ..ىحتف ةأجف تركذتو
 اههجو ىلع ترمو ..ةأرملا ىف اهسفن ىرت امم لمجأ نآلا تناكل هل هيدترت
 .ىحتف ىرت نل ..هارت نل اهنإ ..ردكلا نم ةباحس

 : حيصت نأ الإ كلمت ملو ءاهتخأ ىرتل ةوطخ ةليبن تدعتباو
 .ىكيلع نانج ..هللا -

 .اهسفن ىف امب تقطن اهتخأ نأك ..ىليل درت ملو
 تدشو اهدي ىليل تدمو ..نوبيجلا قوف بوثلا ليذ درفت ةليبن تنحنا مث

 .بوثلا بناج ىف ةقلعملا ةتسوسلا
 .مألا تلخدو

 ناتاسلا نم دوسأ بوث ..ةدم نم اهيوث ءادترا نم تهتنا دق تناك
 همامكأو ..هداوس نم ودبت داكت ال ةعيفر ةيضف طويخ هللختت ءسيشود
 دنع ةقلعم ةقماغلا ءارمحلا ةفيطقلا نم ةدروو ..لوفقم هردصو ,ةليوط
 ش .نضخلا

 امدنع اماع نيثالث ذنم ىه ..ىه اهنإ .اهتنبا ىلإ رظنت ةتوهبم تفقوو
 قرزألا اهبوثو ..اهاتفشو ..ناتنولملا اهانيع ..رفصألا اهرعش ..هبحت ال جوز ..اهتبطخ نالعإ موي ةرم لوأل اهجوز ءاقلل دعتست اهتآرم مامأ تفقو
 هوشتو اهتنبا هجو ىلع ىدبت ىتلا ةزوزهملا طوطخلا هذه ىتح ..حتافلا
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 .هبحت ال لجرل بطخت اضيأ اهتنبا نإ ..اهتحرف .
 دعت نأ تدمعت اهنأ ىلإ تهبنت اهنأك .ةتفاخ ةريرعشق مألاب ترمو ' 2

 :بحت الي ةانهت, اهتيقاع كلا ةايحتلا نفح اهكتنأل
 نلإ تمدقتو .انهيرم ىذلا رطاخلا اذه بذكت اهنآك .تعستبا مث

 .هيف ةفلض تحتفو ..ةفرغلا نم الماك اطئاح ىطغي ىذلا ريبكلا اهبالود
 :بالودلا سفن ىف اريغص اجرد تحتفو ءاريغص احاتفم اهنم تطقتلاو

 نم تجرخأو ..اهتارهوجم ةبلع ..فدصلا نم ةريبك ةبلع هنم تجرخأو |
 تقريو ..اهتحتف ..ءارمحلا ةفيطقلا نم ةريغص يرخأ ةبلع «ةريبكلا.ةبلعلا.

 .طيرارق ةتس ..ساملا نم اريبك ارجح لمحي متاخ لك ,متاوخ ةثالث اهيف
 .ثالثلا متاوخلا هذه رس نملعي اهتانب نإ
 نم لكل امهيدهتل ءاهجاوز غاصم نم نهمأ امهب تظفتحا اهنم نامتاخ

 ارجح اهمأ ترتشا ىليل تدلو امدنعو ..امهجاوز ةبسانم ىف ةليبنو ىفيف
 ةبلغ ىفو... اهجاوز موي:ئف اهل نوكيل .:مجخلا سقت. .:ساسلا نم اذلاث
 نوكيل هب ةظفتحم اهنأ ءاهلك ةلئاعلا فرعت ءساملا نم راوس مألا غاصم
 سورعل ةكبش نوكيل اضيأ ساملا نم رخآ راوسو ..دمحأ سورعل ةكبش
 نأ اهلالخ مألا ترطضا ةريثك ةيلام تامزأ ةلئاعلا ىلع ترم دقو ..حودمم
 نم ريثك نع ىنغتست نأ ترطضاو ءضرألا نيدادف نم هتثرو ام:مظعم عيبت
 نوميقي ىذلا تيبلا نم ىولعلا رودلا رجؤت نأ ترطضاو .ءارثلا رهاظم
 نكي مل ..اهغاصم ىف طرفت الأ ىلع امئاد صرحت تناك مألا نكلو ..هيف

 اهسفن ىف هل ناك نكلو ..ءارثلا رهاظم نم ارهظم اهل ةبسنلاب غاصملا
 مساك ..قيرعلا لصألا رهاظم نم ارهظم ناك ..كلذ نم قمعأ ىنعم
 هيلع صرحت ام دشأ ناكو ..اهنولمحي اهدودج ناك ىتلا باقلألاك ..اهتلئاع
 نم اهيلإ لقتنا ساملا نم امتاخ جوزتت موي اهتانب نم لكل نوكي نأ
 تنبلا ىلحتت نأ مهملا ..رخآ امتاخ اهجوز اهل ىرتشا ول ىتح ءاهتلئاع
 وه اذهف ..اهتدج ةدجو ..اهتدجو ..اهمأ ..ةلئاعلا اهتثراوت ساملا نم ةعطقب

 :قيزغلا لضألا
 :نانح ىف ةلئاق اهتنبا ىلإ هب تهجتاو .ثالثلا متاوخلا دحأ مآألا تلمحو
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 :ىليل اي عاتي مكاكلا بسلا بخ
 .ديدج ملاع حاتفم ىقلتت اهنأك ؛ةروهبم ىليل تتتكسو
 : هلوقت امب نمؤت ال اهنأك ةسماه تلاق مث ءمتاخلل امارتحا ةليبن تتكسو
 .باتكلا بتك ىف هسبلت نسحأ شم -
 + اهزيكادي حنصنت ةمادبتيا اهيتفتش نيبو :مألا تلاقو
 ؟ هيل ةدراهنلا شوسيلتامو -
 ىهو مألا تلاقو ..متاخلا اهمأ اهيف عضتل ىنميلا اهدي ىليل تدمو

 : ةريغص ةكحض كحضت

 :ةيناثلا كدنا ىتاف:.:ةليدلا هيف ىسيظاح ىللا دبإلا قدح
 ةيلج هك :اهعيبحا ىف ماعلا حلا تعيضوو..ىرسنلا اهنينليا تالنف

 ناك انهكاك رك ىف تلاقو ةانخيرف اهردشح ىلإ اهتيعخو ءاهبلا ايكننا
 : ىكبت

 .ريخب ممتي انبر ..ىتنب اي كوربم -
 : ىليل تلاقو
 اكجعلا اماما ياخد
 تدخلا, اهفتيع' مانا تاهلاج اهني تعزو ب اوما ردن نع توتا ه

 هيف ىرت اهنأك ءةريبك ةماستبا اهيتفش نيبو ساملا صف ىلإ رظنت
 : تلاقو ءاهدخ قوف ةعيرس ةلبق اهمأ تلبقو اهسأر تدم مث ..اهتماستبا

 .ىل ىكيلخي انير..امام اي هيسرم -
 : اهرثأتب ضبني لازي ال اهبلقو اهمأ تلاقو
 .كتنب هسبلت ام لابقع -
 :ايينع لوح نمل طرطخ طغت تاوزو ةارقلا ةنجاك ىلا تيرادتتساو

 مئاخلا اذه:ناك.:نادزي هلقثو . اهعبتصا ىف متاخلا لقي .سحت ىهو
 .ةديدج ةيلوئسم اهلمحي

 ىهو ..اهناكم ىلإ اهغاصم ةبلع ديعتل بالودلا ةيحان مألا ترادتساو
 ىهو ..دبألا ىلإ اهتعدو ..اهتانب نم اتنب تعدو اهنأك ..ةنيزح اهنأك رعشت
 بطختس اهتنبا نإ ..حرفت نأ بجي ..حرفت نأ هسفن تقولا ىف لواحت
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 ..بجي ..حرفت نأ بجيو ..اهسفنب اهبيطخ اهل تراتخا ىتلا ىهو .ةليللا |
 ىلع اهنأك ..ةعرسب بالودلاو ءجردلا قلغتو :ةيبصع ىف اهيدي كرحت تأدبو|
 طقف اهنكلو ,ةلوغشم الو لجع ىلع تسيل ىهو ..ادج ةلوغشم اهنأك ..لجعإ
 .حرفلاو نزحلا نع لغاشتت . :اهسسيساخا نع لغاشم نإ لوامق |

 : ةحئاص ىفيف تلخدو

 م لاك كادرو كلك كارم لاح
 . جزاخلا ىلإ ةدئاع ةعرتضي تقرضتا, م
 ودبتس ىذلا حرسملا نع راتسلا حيزا امنأك ءاهتفقو ىف مألا تلدتعأو

 : تلاقو هنلعأ
 .مهل حورأ امأ -

 ؛قانلا ففع نحو تدرطتسا مث
 ماعم وفقر كلاخب تاني اوهذنت شيد
 ::اهينفح تحك لمكلا ملقو ليل تلاكو
 ةيرالا نك فقاو دكر" ةنيجلا شح رعضاما انإ ن9 -
 : مألا تلاقو

 ىتناو ىكاعم اوفقي مزالو كلاخ تانب لود ..ىليل اي شح صيام -

 مهل نقدا :اناعم ةليدت اذ قلاعت موي نك ىنطحتبحم انا هوه يميل
 ببضع ىف اهيتفش نايل تروكو
 ةقماقلا ف امها وحنا :ايلاخ اكتب ايمو: ليلق قعر تدافز :ةليجن تحرخو

 :.ملا امهضاين»:ناوارقش ناتكالاو...ةزشع ةغبارلا ىف ةيناثلاو ةرشع
 ووطناال لا امهشومر ٠ نادضويصتم ١ ناقكيقو .يقان رفضا امهرعشو
 ,لشوفر الب امهتونع ناك :امهتضانب د

 : نهاريك تلاقو

 وف واخت كتاقسف للا ليل ان كورتمد
 تس ىف دعت مل اهناك ::ةزؤبك ءاثف اهناك «يلاقتلا نم عوني ليل تلاقو

 : اهلاخ ةنبا

 :تافوم اي كلابقع 3
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 3 ىرغصلا تلاقو

 .هلنز لكك كح نسننفت انآ +
 : ةئداهلا ةيلاعتملا اهتجهل ىف ىليل تلاقو
 .لحك ىعبشتو «ىربكت ةركب -

 : ةليبن تلاقو
 .كيفتك ىلع لتلا لاوتلا ىطحتاح شم -
 : اهيتفش غبصتل .ةآرملا نم اههجو برقت ىهو «ىليل تلاق
 رص .رضاح -

 امهنم لك ىتفش نيبو ..جذاس دسح ىف ءاهيلإ نارظنت اهلاخ اتنيو
 .ءاهلب ةزيدك ةعانشتنا

© © © 

 ةسمخ ىلع ديزي ال نيوعدملا نم ليلق ددع ..نودفاوتي نووعدملا أديو

 ةليبنو ىفيفو ..مهنولبقتسي مألاو هلاخو دمحأاو ..نيتلئاعلا براقأ نم رشع
 لي .:نولادبضلا ىلإ حورشلا هك تيبلا لخاد ىلإ لوكيلا نع نافكتال
 هتلح دترم ىهو ءاديعب فقاو حودممو ..نالخديو ناجرخي طقف ..ببس
 انوهجم لدن الو ةرخاتم ةمايصبا هيتفش نويو  ةرداث ةلاخ يهود ةلماكلا
 ةاككر ذح) همملا اذإ الا كرهكي ال هتاكم ىف وه امنإ دكا لابقتسا ىف
 ةتكن دحاو لك ىلع قلطي نأب هسفن ىلسي نأ لواحي وهو ..ةيحتلا هل دريف
 ةلماع ةزيزع طنط ايوخأ اي فوش ..هسفن ىلإ هب سمهي ارخاس اقيلعت وأ
 داز هشرك «لود نيمويلا ىقرتي ىلاخ قح ناك ..و ..ىازا لمحملا لمج ىز
 فدو: نيتنك

 ىدتري .هتخأ جوزو ؛هتخأو .همأو ؛هيبأ ةبحصب «نيدلا ردب ماصع ءاجو
 نم صف هيف سوبدب كوبشم ىدامر قنع طابرو ..ةقماغ ةيلحك ةلح
 هاتفشو ..اناعمل دادزا قيلحلا هنقذو ..هتوارطو هتقر تدادزا دقو ..توقايلا

 نيحلاو نيحلا نيب امهللبيو ..ارارمحا اتدادزا دق هؤامد امهيف عمجتت ناتللا
 ..هصيمق مك قوف ةيبهذلا هتعاسو ..ةيدارإ ريغ ةيبصع ةكرح ىف هناسلب
 .صقري هنأك وطخيو
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 : هيلإ رظني ال وهو لاقو ءاحفاصم هدي هل دمحأ دمو

 : ماصع لاقو

 : هيلع لبقم ىهو لاخلا حاصو
 :سيرغلاب الفا
 : هسفنل حودمم لاقو

 .ليروكيش ةنيرتف ىف فقي حوري هقح -
 :انفاض هحفانجمك
 دقت ةودر «يجراكتلا قهكلاو ةولابصلا ةغاقب قوق مكمجلا فطضاو

 ةيحان ىف نوسلجي لاجرلاو :ةيحان ىف نسلجي نهسفنأ ءاسنلا دجو
 ىلع مهنأك .ةماستبا هيتفش نيبو هتسلج ىف لدتعم مهنم لكو ..ىرخأ
 ..نملكتيو ءضعبل نهضعب نرظني تاديسلاو ..ةروص مهل طقتلت نأ كشو
 امالك دجي نأ لواحي مهنم لكو ءرخآلا ىلإ مهنم لك نوتفتلي لاجرلاو
 نهنم شغي نأ لواحي هنأك تاديسلا ثيداحأ ىلإ هينذأب للستي مث ..هلوقي
 .همالكل اعوضوم

 هيسالج نوراملا نم اعطق نهل نامدقي :تاديسلاب نافوطي ىفيفو مألاو
 ةلمحم ةيضف ةبلعب فوطي دمحأو ..هاراكبلا جاجز نم ةقينأ ةبلع ىف
 هوجو ىف رجفنيسف اهقلطأ ول هنأك هردص ىف هسافنأ متكي وهو ءرئاجسلاب
 نأ رظتني .هردص قوف هيعارذ كبش دقو .هناكم فقاو حودممو ..نيوعدملا

 .همامأ لثمت ىتلا ةلزهملا هذه ىهتنت
 : ىفيف نذا ىف مألا تسمهو

 .هأب ىجيت كتخأل ىلوق ىحور -
 ..ائيش لعفت ال ..ةأرملا مامأ ةفقاو لازت ال اهتخأ ىرتل ىفيف تلخدو

 اتنيو «ةليبن اهتخأ اهبناجيو اهسفن لوح رودتو ءاههجو ىلإ رظنت طقف '
 .اهلاخ

 اهنأ ملعت نكت مل ..ةليمج اهتخأ نإ ..اهسافنأ طقتلت ةهرب ىفيف تفقوو
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  عاعشب اههجو طيحيو ءاهينذأ نم ىلدتي ليوط ىسام طرقو ..لامجلا اذهب
 ..و .. اهردص قوف ٌقلؤللا نم دقعو ..ءاوضألا هيلع طلسي هنأك ءرينم

 لك ..ةليمج اهتخأ نأل ةحرف اهنإ ..ةبيط ةريغ ..ةريغلاب ىفيف تسحأو
 . اهلثم بطخت نأو ..اهلثم ةليمج نوكت نأ ديرت اهنأ كلانه ام

 : ةحرملا اهتجهل ءارو اهتريغ ىفخت نأ لواحت ىهو ىفيف تلاقو
 .كترضحب اوفرشتي نينتسمو مج مهلك سانلا ..هأب ةيارم ةيافك -
 : مامتها الب ىليل تلاقو
 .ةياج ىنيدآ -
 .نولاصلا ىلإ ىفيف اهتقبسو
 اهاري نأ تنمتو ..ىحتف تركذتو ..ةآرملا ىلإ ةريخأ ةرظن ىليل تقلطأو

 .لامجلا اذه لكب ىهو
 المي ىدحتلا روعش أدب دقو ,ةتباث تاوطخب ريست ةفرغلا نم تجرخ مث

 ..ىدحتت اهنأب الإ سحت ال اهنإ ..اهبيطخ تيسنو ءىحتف تيسن ..اهردص
 نيبو ..ناتتباث اهانيعو ..ىدحتت اهنإ ..ةكبترم الو :ةلجخ تسيل اهنإ
 :اهتسفنل اهتراتخا ةماستبا قضت اهتتفش

 .نيوعدملا ىلإ تجرخو
 دقو افقاو ماق اهلاخ ىتح ..ىلوألا ةرظنلاب نيروهبم اهل اعيمج اوفقوو

 ادحاو مهحفاصت ىليل مهب تفاطو ..اهلامجب هسفن نييو هنيب فرتعا

 اهتلبقو ءاهبيطخ مأ اهتبذجو ..اهنيبج قوف اهلبقو اهلاخ اهبذجو ..ادحاو
 ةطقن نع ثحبت اهنأك ناعما ىف اهيلإ رظنت ىهو تلاق مث ..اهدخ قوف
 : اهلالخ خم دفنت اهيف فحم

 .ىنبا ةسورعب الهأ -

 اهثولت نأ فاخت اهنأك اهدي تدشو ..اهدي لبقو ماصع اهبيطخ ىنحناو
 تكرتف :هي.خوقت ىذلا رؤنلا تزكذتو تداغ مث ::ةيتفش ىف ةعمجتملا ءامذلا
 .تيزلاك ..ادراب ..اجزل ..هيتفش عقوب تسحأو ..اهدي هل

 .هيناجب تسلجو
 تطقسو ..هيلإ رظنت نأ قيطت ال اهنكلو ..ةكبترم الو ..ةلجخ تسيل اهنإ
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 أ تقتلا ىذلا لوألا مويلا ذنم عباصألا هذه تأر دقل ..هعباصأ قوف اهانيع
 سانلا فرعت ىهو ..مهعباصأ سانلا ىف هارت ام لوأ نأ ..هبهيف
 ىف ريكيناملا حلفي مل .ةضيرعو .ةريصق عباصألا هذهو ..مهعباصأب

 ىلإ تزفقو ..عباصألا هذه نم اهتدعر ىفخت اهنأك اهقير تعلتباو
 ,ةبيط ,ةقيقر ..نانف عباصأ ..ةعيفر ؛ةليوط ءءارمس ..ىحتف عباصأ اهلايخ
 :ةميرك

 .اهلايخ نم برهت اهنأك نييوعدملا ىلإ تفلتت اهسأر ترادأ مث
 ةليبنو ىفيفو مألاو ءىولحلا قابطأو ءىاشلا حادقأب نوفوطي مدخلا أدبو

 ,فده اهل سيل ..ةطلتخم ..ةريثك ثيداحأ ..ثيداحألاب جضت ةرجحلاو

 .نوعمتسي مهلكو :نوملكتي مهلك ..عوضوم الو
 : ةملك لك مغني هنأك معان توص ىف ًالئاق ماصع اهيلع لامو
 .جريوألا ىف ةليللا ةزييرت تزجح انأ -

 : ةعيرس ةرظن هيلإ رظنت ىهو تلاقو
 .ةليللا جرخي شاضريام دمحأ ايوخأ نكمي -
 : اهلامج نم برشي هنأك اهيلإ رظني وهو ماصع لاقو
 .طنط عمو ..نأعم تقفتا انأ -

 : هرقتحت اهنأك لاعت ىف تلاقو

 ؟ جريوألا كبجعيب ..جريوألا ىنعمشا -

 : هيدي ىف هب كسمي ىاش ناجنف نم فشر نأ دعب لاق
 .رمن هيف لصأ -
 كلامو ةرخاس ةناكسنا قليل تمينقناو

 .بيط -
 ,ىرخألا ةيحانلا نم اهبناجب ةسلاج ىهو ةيرد اهتقيدص اهيلع تلامو

 : ةسماه تلاقو

 .ىوق ذيذل كبيطخ -

 اذ 506ه 8 ١ ج سمشلا ءىفطت ال #



 : ىليل تلاقو

 .ىلضفتا -

 1 ةيرد تلاقو مج

 .طلغ ةجاح شهيفام ..صلاخ كيش هد -
 : ىليل تلاقو
 .هنم نسحأ دحاو ىقالت ىتناو كليح ىدش -

 : ماصع دلاو شقاني وهو لاخلا توص عفتراو
 ,ميظع عورشم .هد ىلاعلا دسلا عورشم نإ فياش ايصخش انأ -

 ..و ..ىرجن مزال امنا ..ىرجنب ةقيقحلا انحا ..متي مزالو

 : الئاق ماصع ىلإ تفتلاو ءةدحاو ةرم هثيدح عطق مث

 ؟ هيأ الو فوسكم تنا ..لبدلا نيف ..هيب ماصع اي هيأ ىرج -

 ..ىليل هيلإ ترظنو ..ههجو رمحاو ءماصع دي ىف ىاشلا ناجنف شعتراو
 .ةلبدلا اهل مدقي نأ هادحتت اهنأك .ةئيرج .ةتباث ةرظن

 ةبلع جرخأو .هبيج ىف هدي عضو مث ءىاشلا ناجنف ماصع عضوو
 :ءارمحبلا ةقيلتقلا نم ةريغتج

 اهنم تعزنو هاوفآألا ىلع تراد ادي نأك .ةأجف ثيداحألا لك تعطقناو

 .ءاضغو ىلبل تعا اهلك نويعلا :تعبستو. اهتنشلا
 .بهذ نم نيتلبد اهنم جرخأو ..ةبلعلا ماصع حتفو

 ىف رظنو.: .ةفانسلا ةيتقتك لابو «هفابقرا دادؤأ هقو :قيتلبدلاب كسما: مث
 توتكملا ةليذلا ناتخاو :امهيلع ةيوجكملا ءامشألا ارقيل ؛نلخاذلا امهراظا
 .ىليل دي نم اهيرقو .همسا اهيلع

 ادهم لازت الأ اهناغ انني لكي هيلا نظنت نمو: ءاهدو قليل هل تدم
 .اهعبصأ ىف ةلبدلا عضوو
 ..اهقلح ..اهبلق ..قئتخي اهي ءىش لك ..قنتخي اهعبصأ نأ تسحاو

 شيعت نأ مظحنم نل. عيطتست نل اهنإ ::ىدحتلاب اهساتسحا دققت كداكو
 نأ لبق رفت نأ ..برهت نأ ديرت اهنإ ..قونخم اهعبصأو ءاهتايح لاوط
 .اهعبصأ اوقنخي
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 هيتفش للبي وهو هسأر عفر مث ..اهلبقي ىنحناو ءاهديب ماصع ثبشتو
 .هناسلب

 : نانح ىف تلاقو ءاهعارذب اهتخأ فتك
 .ىليل اي كتلبد ىنيرو -

 .تاعمجتملا تاديسلاو تانبلا لك ىلع اهتلبد ضرعت ءاهدي ىليل تدمو
 هنع تفرصنا دقو ةطيبع ةماستبا هيتفش نيبو ءاهبناجب سلاج ماصعو

 ٌمهو ..ةيقابلا ةيبهذلا ةلبدلاب ةكسمم هديو .هيلإ رظنت همأ الإ دعي مل ..راظنألا

 .كل اهسبلت ىللا ىه اهيلخ ..أل -

 دهشم ىلع ةجرفلل نودعتسي عيمجلا نأك :ىليل لوح جيجضلا تكسو
 .رخآ

 هنإ هل لوقت نأ-..ءىش لك هل لوقت نأ ديرت اهنأ اهتظحل ترعشو ..ةريبك

 ْ .اهنم هجاوز نع لدعي

 ,هتاسلب هبتفش حسمو هسأر عفرو ءاهدي لبقي ىرخأ ةرم ماصع ىنحناو

 : قنتخم توص ىف لاقو

 .كوربم -
 : تلاقو

 .ةيبسرم -
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 .اهنبا ىليل اهب لماعت ىتلا ةقيرطلا اهبجعي ال اهنأك اهتماستبا تشمكنا
 تيس .ىليل بلق ضفتناو ..تيبلا لخاد نم ةدورغز ةيجن مأ تقلطأو

 .اهبلق ىف قدي رامسم .ةدورغزلا نك
 : اهينيع ىف ىسألاو .لوقتو اهلبقت اهمأ اهيلع تلبقأو
 .ىتبيبح اي كوربم -
 : لاقو اهنيبج قوف اهلبقو ءاهلاخ ماقو
 .ىتنب اي كوربم -
 + الئاق هدي لع دو ماصغ مفاصاوت
 . ماض ان كوريش !:كوزيم د
 اهيلع فوفصم ناوص ترادو ..نوكرابيو نوحفاصي عيمجلا ىلاوتو

 : تفرم توص عفتراو ..بارشلا باوكأ

 .ىليل اي ونايب ىبعلا ىموق -
 : ىليل تلاقو
 .بعلت ىللا ىه مكيف ةدحاو ..ةسورعلا انأ هد ..ال -

 : ةيرد تلاقو

 .كحرف موي ىف ىتح ..كمادق ىنايب بعلي ىرجتسي شدحام -

 .ةريسيفورب كنإ تعمس انأ هد -

 مامأ تسلجو ..ديدحلا نم ةعطق اهلخاد ىف نأك ..ادج ةليقث ..ةليقث
 ..ادج ةليقث -.ةليقث اضيأ اهعياضا نإ ..اهعباضا كرخك تاديو ..قتايبلا
 ةفاح قوف هتعضوو ءاهعبصأ نم ىساملا اهمتاخ تعزنو ءاهيدي تعفرو

 ءادج ةليقث ةلبدلا نإ ..ةلبدلا لمحي ىذلا عبصالا هنإ ..ادج ليقث اهنم
 ضعي ..اليقث الجر..الجر اهعبصأ ىف لمحت اهنأك سحت ..اهعبصأ قنختو
 .اهعبصأ ىلع

 نحل فزعت تأديو ..نحللا تعطق ةأجف مث ..نايوشل انحل تفزعو

 .ىحتف هعضو ىذلا «ىتيب»
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 .ىحتف نحل هنأ نوفرعي سانلا لكو ءاروهشم حبصا نحللا نإ
 هسأر دمحأ سكنو ..تارظنلا ةليبنو ىفيف تلدابتو ..مألا هجو عقتماو

 .اهب اديعس هتبيطخ ىلإ رظني ماصعو ..هئاذح زوب ىلإ رظنو

 نيعتست نأ لواحت اهنأك ..ةعرسو سامحب ..فزعلا ىف ىليل ترمتساو
 ىتلا دويقلا نم صلختتل ..هب رعشت ىذلا ليقثلا اذه نم صلختتل نحللاب

 .اهب اهنوديقي
 .تهتناو

 : وقفنا
 .نهنويع ألمي كشلاو اهيلإ نرظني اهاتخأو اهمأو
 .نهتارظنب لابت ملو
 .نوفرصني نووعدملا أديو
 تذخا مث ..اهتنيز ىواست ةآرملا ىف تلطأو ..اهتفرغ ىلإ ىليل تلخدو

 ةددرتم تفقوو ..ةفرغلا نم تجرخو ..اهيفتك قوف هتعضوو رانيرلا ءارفلا
 : لوقت ىهو ,ةعامسلا تعفر مث رمملا ىف عوضوملا نوفيلتلا مامأ

 .هيل شتجام ةشيع فوشأ امأ -

 .اهسفن ىلع بذكت اهنأك تملكت اهنكلو ءاهعمسي دحأ اهبناجب نكي ملو
 .ىحتف مقر ترادأو

 : هتوص تعمس امدنع تلاقو

 ىف ىحتف لاقو ىتيوطخ ىف شيجتم ىازا ..ىكامصخم انأ ..ةشيع -
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 : ةسماه ىليل تلاقو
 .كملكأ ام ةياغل نوفيلتلا بنج ةركب ىنانتسا -
 : ةلئاق اهتوص تعفر مث

 قناختا ىقباح ..جربوألا ةحيار..تقولد ةلجعتسم انأ لاح لك ىلع -
 .راوسنوب ..نيدعب كاعم

 . اهلوح تفلتت ىهو «نوفيلتلا ةعامس تقلاو
6©0© 
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 دعب هبتكم نم دوعي ةموكح فظوم اهنأك ,ةبعتم جربوألا نم ىليل تداعو
 ,تاوعدملاو نيوعدملا نع ناثداحتتو ناكحاضتت ةليبنو ىفيفو .:قاش موي
 .جريوألا ىف هادهاش امعو

 .نهراظتنا ىف ةرهاس مألاو

 ديدج نم نايورت ةليبنو ىفيف تأدبو ءنهمأ ىلإ ثالثلا تانبلا تلخدو
 .مويلا ثداوح

 : ىليل تلاقو

 ىلإ تبهذو مانأ شخاح ..هيلجر ىلع فقأ ةرداق شم ..ةناكله انأ -
 .اهتفرغ

 عفرت ىهو ةليبن تلاقو ..نهبايث نلدبي ثالثلا فقوو ..اهتخأ اهب تقحل
 : اهسأر قوف اهيوث

 نوكي ام ىز ..ىليل اي صلاخ شحو ماصع ىلماعتب ىتنا امنإ -
 .كمادخ

 : هالابم الب ىليل تلاقو

 .لوألا نم دوعتي ناشلع -
 : اهيتفش ىف طخسلاو ىفيف تلاقو

 .عرخ هلصأ ..هيلع قحلا -
 : ةليبن تلاقو

 .بيط هد ىبنلاو -

 .ىليل درت ملو
 ءاهعم كرتشت ال ىليلو ..ماصع لوح شاقن ىف ةليبنو ىفيف تلخدو

 ,اهبايث علخ تمتأو ..اهمهي الو هفرعت ال ناسنإ نع ناثداحتي امهنأك
 ..هتحيرستب ظفتحت ىتح ريبك ليدنمب اهرعش تفلو ؛مونلا بايث تدتراو
 اهيف ام لقثأو ..ةليقث اهنأب سحت لازت ال ىهو ءاهشارف ىف تدقرو
 ىف عمجتي اهساسحإ لك أدبو «ةلبدلا لمحي ىذلا اهعبصا ..اهعبصا
 ىسنت نأ ..ساسحالا اذه نم صلختت نأ تلواحو ..ةلبدلا ىفو ءاهعبصأ
 تحت ىولتت اهباصعأو ..عطتست مل اهنكلو ..هيف ةقلعملا ةلبدلاو ءاهعبصا

  53١ج سمشلا ءىفطت الا" ١ 8



 نم هس ماقتنألا :فاقتنالاو ىذهتلا امقزلخ نيتيكاه نينيعي ءابشفلا

 اهتسأو . .اهيأر تريغ اهنكلو . .اهعبصأ ىلإ ةليدلا ديعت نأ تمهو . .ةيحت

 نيتللا الهيتخأل تلاقو «مونلا لواحت اههجو ىلع تافكناو ناديا دمق

 .مانأ ةزياع ..هأب اع اوحمست -

 : ةرخاس ةجهل ىف ىفيف تلاقو

 :ىونلا افلتاونونلا ىفطا كتلالع نك ضالوم اب نسكاح

 :دراش اهلقعو ,عقتمم اههجوو ,ةكهنم ,ةبعتم ,حابصلا ىف تماقو

 .ملح
 !؟ !؟ كتلبد نيف -

 تجرخأو :ةداسولا تحت اهدي تدمو ءركذتت تأدب اهنأك :نليل تهدتتو ْ

 : لساكت ىف تلاقو نيتلبدلا
 ..ىهأ-

 مولا نيزك شم من. كعابص نم اهيعلقت ةرم نا ىعَواح
 لمحتت نأ اهمهي ال اهنأك :ةرخاس ةريغص ةماستيا ىليل تمستباو

 ىلإ ترظت رش اي عبنصا ىف ةينهذلا ةليدلا تعبضوو :. موشلا نس اير
 تو سحج 5 3
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 : اهريرس نم ةضفتنم موقت ىهو تلاقو ءاهتعاس
 ةفورب ىدنع ..ةطايخلل حورا مزال انأ هد ..صنو ةعست ةعاسلا هاي -

 : .ناتسفلا

 اهنيحما ىف ةلدلا ناك سمت سو تايكقاو لمس نا تاتو
 ديعتو ..حابصلل اديدج ابوث ىدترت ةآرملا مامأ تفقوو ..اههجو شدخت
 نأ ديرت اهنإ ..اهيتفش غبصتو ءاهينيع ىف لحكلا عضتو ..اهرعش ةصقع
 اههجو تبرقو ..سمألاب تناك امم لمجأ ..سمألاب تناك امك ةليمج ىدبت
 زيفتي مل ..نسمألا< ةليمج تسيل اهنإ ..ال .:اليوط اهيلإ ترظنو:.ةازملا نم
 تسيل اههجو حمالم نكلو ..اهرعش ةصقع ىف الو ءاههجو ىف ءىش
 ناك: ةعانقلا .ءودهلا < ةحارلا-. اهلامج ىف نوقفح ءيتشهلاته . ةكلاترش
 اهنم هبحسي مث ..اهتيوطخب ةاتف تلفتحا املك هدنع نم اًميش فيضي هللا
 زفحتلا نم اعون ..فوخلا نم اعون اههجو ىف نإ ..ىلاتلا حايصلا ىف
 رمان

 تلطأو ,هتحتفو اهدوقن سيك تجرخأو ءاهتحتفو ءاهدي ةبيقح تكسمأو

 : ةلئاق اهمأ ىلإ تبهذو ؛اهتبيقح تلمحؤ .هناكم ىلإ سيكلا تداعأو
 :ةقوزي لما :ةظانفلل ةحباز انا امام
 : ةطاسب ىف اهمأ تلاقو
 .اناعم ىدغتياح هيب ماصع ..شيرخأتت ام سب ..ىتبيبح اي بيط -

 ةنهنل اهنا انيب كد ىلا ةطاسنلا عاما ةلوهذم..ةفرب ىليل تفكوو
 اهنع ةلوئسم ريغ اهسفن ربتعت تحبصأ امير ىأ ..اهيف قثت اهنإ ..جورخلاب
 اهنأ ىلإ ىليل تهبنتو ..تهتناو اهبجاو تدأ اهنأك ..اهتبطخ تنلعأ نأ دعب
 ..اهجاوز دعب ةيرحلا نم اديزم لانتسو ..ةيرحلا نم اعون اهتبطخب تلان

 نلعت نأ دعب الإ اهمأ ىنيع ىف ربكت ال ةاتفلاو .ةريبك ةاتف نآلا اهنإ

 : لوقت ىهو ءاهلبقت اهمأ ىلع تلبقأو
 + :رحاتاح نام. .سفاخا-
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 ةعطق تلكأو ءىاش ةفشر تفشرو ,ماعطلا ةفرغ ىلع ترم ..تجرخو

 .ةرجأ ةرايس تبكرو ..تيبلا نم تجرخ مث ..ددقملا زبخلا نم ةريغص
 عفدت نأ اهمهي الو ..سيبوتألا بكرت نأ حصي ال :ةيوطخم ةاتف نآلا اهنإ

نم اديزم اهمأ نم بلطت نأ اهقح نم حبصأ دقف .ةرايسلا رجأ
 .دوقنلا 

 ..اهتعضو ىتلا ا داع ايفو رشا نكر ىف تشمكناو

 1 ا اهنأك ,ىنميلا

 اذه اهيف لخدت ةرم لوأ اهنإ ..ىجرهاوجلا «شتفوكسيل» ناكد تلخدو

 : اهدي نم اهتيوطخ ةلبد عزنت ىهو لجرلل تلاقو
 .مامت اهيز ..ىد ىز ةلبد كدنع ىقالأ ردقأ كلضف نم -

 : لاقو ءاهيف رظنو ةلبدلاب لجرلا كسمأو
 ؟ كترضح نيتلبد ةزياع ..دوجوم مدنفأ اي هويا -

 .اهتلبد تعيض ىتخأ لصأ ..ةدحاو ةلبد ..آال -

 : ةشهد ىف لجرلا لاقو

 .مدنفا اي ساقملاو -
 : تلاق

 .ةدحاو ةرم

 ءاهيف ترظنو ..ىليلل اهلوان ,ةلثامم ةلبد طقتلا ىتح .عئابلا ثحبو
 ةلئاق ؛عئابلل اهتداعأ مث اهعبصأ ىف اهتلخدأ مث .ىرخألا ةلبدلاب اهتنراقو

 : مزح ىف
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 ..امهتقش ىف ايقتلا ةرم لوأ خيرات ..خيراتلاو

 .مدنفأ اي رضاح -
 : تلاق ا

 .بيغتاح -
 : لاق

 ,.هنئمطت اهنأك .ع مامأ 1 ا نيمح#
 : تلاق مث ءاهتطخ نع هيمعتو

 ط0 | .نوفيلتلا ىف ملكتا ردقأ -
 قمح قريش اداو ,عئابلا در عمست نأ لبق نوفيلتلا 0 :

 : ريطخ عورشم ىلع ةمدقم اي ا ل ا
 .كانه ..ةعاس عبر دعب كفوشأ ردقأ -

 : ىحتف لاقو

 .رخأتأ ردقأاح شم انأ ..شرخأتت ام سب - 4 او 6 17 د

 ' .نوفيلتلا تا ع

 .ةبيدجلا ةليدلا دادعا نم عئابلا ىهتني نأ دا
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 اهب تكسمأو .ةديدجلا ةلبدلا دادعأ نم عئابلا ىهتناو
 مسالا تأرقو ءقفاخلا اهبلقب كسمت اهنأك ةشعترم ديب ىليل
 مث ..خيراتلا تأرقو ..ىحتف ..ىلخادلا اهراطإ ىف روفحملا

 لاقو ..هيلإ رظنت نأ نودو ؛ةمواسم نود نمثلا عئابلا تدقن ([ل
 : اهعباصأ نيب نم ةلبدلا ديعتسي نأ لواحي وهو عئابلا

 !؟ ةبلع ىف اهطحأ ىبحت -
 : اهيلإ اهديعي الآ ةلبدلا اهنم ذخأ نإ فاخت اهنأك ةعرسب تلاقو
 .هيسرم ..ال -

 : اهرس فشكيل اهينيع ىف رظني نأ لواحي وهو لاق
 ؟ةقرو ىف اهفلأ -
 : ةلجعتم تلاق

 ! هيسرم ..ةمزال شيفام ..أل -

 ملح ىلع ضبقت اهنأك اهدي ةحار ىف ةلبدلا ىلع ةضباق ىهو تجرخو
 :اهنه رقت نأ نشخت اهمالحا نم

 .قيرطلا ىف تراسو
 ..ةشعترملا اهدي ىلإ رظنت نأ نودو ..اهريس نع فقوتت نأ نودو

 ةلبد ..ةديدجلا ةلبدلا هيف تعضوو ..اهعبصأ نم اهتيوطخ ةلبد تعلخ

 امع مهللضت اهنأك ءاهلوح سانلا هوجو ىف رظنت ىهو ..اهبح ةلبد ..ىحتف
 .هلعفت

 ؟اهتيوطخ ةلبدب عنصت اذام تراتحاو

 ؟ عراشلا ىف اهيمرت له
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 ؟ رونلا سوناف ىف قلعملا تالمهملا قودنص ىف اهيمرت له

 ؟ هيف اهب ىقلتو ءلينلا ىلإ بهذت له
 اهتيوطخ ةلبد تعضوو .اهدي ةبيقح تحتفو .ةهرب اهتاوطخ تفقوتو

 :ةعيرس تاوطخ ىف ويست تداغو
 ءاهباصعأ ىرفي اقيض ءاذح تلدبتسا اهنأك ..ةحارلاب سحت اهنإ

 اهنأك احرم افيفخ هب سحت اهنإ ..اقونخم الو اليقث دعي مل اهعبصأ

 .اهدي ىلع اهعبطي هتالبق نم ةلبق هنأك اهعبصأ دلج
 ظ .ةقلق اهنكلو
 .اهكسمت نأ عيطتست الو ءاهب رمت باحس ةعطقك اهتحرف نإ

 اهب ميقتل اهتلوفط ىف لامرلا عمجت نأ تدوعت امك ءاهيديب هعمجت مهو هنإ
 وحصتس ءاملح لعتفت اهنإ ..جوملا ىف بوذي نأ ثبلي ال ءىطاشلا ىلع اتيب
 ىحشف نإ يش نلع لقال اهتإ ؛. ةيناك ةلد ةلمدلا ةذهو ام امور ةنم
 ..و ..ماصع جوزتتسوو ءماصع وه اهبيطخ نإ ..هجوزتت نلو ءاهبيطخ سيل

 ...نكلو
 .عقاولا نم اهب قفرأ مهولا ..ةقيقحلا نم اهب محرأ بذكلا نإ .

 نأ لواحت اهنأك اهيمدقب ضرألا قدت ىهو ءاهتاوطخ ىف تعرسأو
 اهتارظن تداعو ..هلعفت اميف ددرتلا اذهو ءاهسفن ىف كشلا اذه نم برهت
 ىف ةقيقحلا نيأو «بذكلا نيا ىدحتلا روغشب ءىلتمي اهردصو «دتحت

 ىه اهتايح ىف ةديحولا ةقيقحلا نإ ؟عقاولا نيأو ؛مهولا نيأ ..اهتايح
 ,ىحتف لبقت ىهو اهيتفشب اهتقاذو ءاهبلق ىف اهب رعشت ةقيقح ..اهبح

 هب فرتعت ءىمسر.بذك هنإ ..ماصعل اهتبطخ ..اهيلع اهوربجأ ىتلا ةبطخلا
 .ةيمسو ةقيثو ىف ةلودلا

 اححتخ
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 أ نولواحي مهو هنإ ..سانلل ءاضرإو ءمهسفنال ءاضرإ اهلهأ هبكتري عادخ

 .ييف شيعت نأ ىلع اهرابجإ نولواحيو .هب اهوعنقي نأ

 . :نييلبماش عراش ىف ةرامعلا ىلإ | تلصوو

 | ةاتف اهنأك 0 ا را نمل نب ةلكمر

 ةاتف نآلا اهنإ ..ةرامعلا هذه ىلع ددرتت نأ تدوعت ىتلا ةاتفلا ريغ ,ىرخأ

 قرف !ةيوطخملا ةاتفلاو ..ةأتفلا نيب قرفلا ربكأ ام ..ةيوطخم ةاتف ..ةريبك

 اهلكش نأ اهيلإ ليخيو ..فلتخت اهتيلقعو ..فلتخي اهساسحا نإ ..ريبك

 .ةيوطخم نكت مل امدنع هيلع ناك امع فلتخي اضيأ

 .ريغصلا اهدوقن سيك تحتفو .ةقشلا باب مامأ تفقوو

 تحاشأف ..اهتيوطخ ةكنيد ..هيف ةاقلملا مدا ىلع اهانيع فجور

 نم اهرت ملو .ةلبدلا هذه فرعت ال اهنأ اهسفقنل دك وت اهنأك ٠ اهنع اههجوب

 .اهدوقن سيك ىف اهدوجو رس ىردت الو لبق

 .بابلا تحتفو
 اهناك ..دهنتت ىهو هيلع اهرهظ تدنسأو .ءبابلا تقلغأو ..تلخدو

 لبقت ..اهايند لبقت اهنأك نانح ىف مستبت ىهو ءاهلوح اهينيعب تفاطو
 ..باتع ةرظن اهينيع نم تلطأو ..و..رئاجسلا ةضفنمو ..دعقملاو ..ىنايبلا

 اقيقر ابضغ ..ةبضاغ اهنأك ..ايلعلا اهتفش تحت نم ىلفسلا اهتفش تلطأو

 باقعأب اهرخآ ىتح ةئلتمم ةضفنملاو ..ةبرتم ةرجحلا نإ ..انونح

 دقل ..عوفرم ونايبلا ءاطغو ..ضرألا ىلع ةاقلم باقث ناديعو ..رئاجسلا

 .اهتبيغ ىف ةقشلا ىحتف لمهأ

 قوف نيعوضوم ءربماش ىد بورلاو ءاهمون صيمق ىلع اهانيع تطقسو
 موي اهعم امهتلمح ناذللا بورلاو صيمقلا ..ةيلاخلا ةفرغلا طسو دعقملا
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 رفخ ىف اهينيع تسكنو ءاههجو نقتحاو اهلهأ تيب نم بورهلا تلواح
 .اهفافز بوث تأر اهنأك

 ىلع هقلغت اهنأك ءصرح ىف اهءارو بابلا تقلغأو «ةفرغلا نم تجرخو
 ؛اهرش

 ةضفنم تلمحو ؛ةلاصلا ىف عويضوملا دعقملا قوف اهدي ةبيقح تقلأو

 مث ءاهتلسغو ءباقعأ نم اهيف امب تقلأو ,خبطملا ىلإ اهب تبهذو رئاجسلا
 ١ .ونايبلا ةفاح قوف اهناكم ىلإ اهتداعأ

 مث ..اهفك ىف اهعضتو ضرألا ىلع نم باقثلا ناديع عمجت تنحناو
 راظتنا ىف بابلا وحن تفلتت تأدب مث ..ةضفنملا ىف هتعمج امب تقلأو تماق

 هب هوعدت اهنأك «ىتيب» نحل فزعت تذخأو .ونايبلا مامأ تسلج مث ..ىحتف

 ظ .اهيلإ
 توصي هيدانت اهنأك ..ىلعأو ,عرسأ ..ةيناث ةمم نحللا فزعت تأديو

 ْ .لاع

 .ىحتف لخدو
 .فزعلا نع تفكو

 ..ةفهل ىف هيلإ تتفتلاو
 هاتفشو .اقلق دشأ ناتعساولا هانيعو ..عقتمم ههجو ..لوحنلا ىداب هنإ

 .ناواقرز امهنأك ىتح رثكأ امهنول قمغأ دق ناتقماغلا

 .ةتماص هيلإ رظنت ىهو
 - .تمصلا امهنيب لاطو

 ..اهنم برتقي ال
 .هنم برتقت الو
 نم دعي مل هنأكو ..هقح نم دعت مل اهنأك ..امهنيب فقي اًئيش كانه نأك

 مالك كانه سيل هنأك ..امهبرقي نأ عيطتسي نل مالكلا لك نأكو ..اهقح
 .امهعمجي نأ نكمي
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 .هينيع ىف رظنت لازت ال ىهو ءهنم تبرتقاو ءاهدعقم ىلع نم تماق مث
 .رثكأ تبرتقاو
 .جدهتي اهردصو

 .جدهنتي هردصو

 .. اهيف ريغت ءىش نع ثحبي هنأك ءاههجو ىف ناثحبت ناتقلقلا هانيعو
 ..ديدج ءىش

 .هيعارذ نيب اهسفن تقلأ .تمصلا نم اديزم لمتحت مل مث

 اهنأك تلاقو ..اهرعش قوف حسمتل تعفترا هديو نانح ىف هيلإ اهمضو

 .ىحتف -

 .هبلق قوف قدي اهبلق تكرت مث
 .اهبلق قوف قدي هبلق كرتو
 .اهسأر قوف اهلبق مث
 .هقنع قوف هتلبقو
 ناكم لك ىفو .ءهاتفش هطقتلت ناكم لك ىف ةريثك تالبق ..تالبق مث

 تعمج ةدحاو ةلبق ىف اهلك تالبقلا تعمتجا مث ..اهاتفش هطقتلت
 .ليوط شطع دعب نايرشي امهنأك ..ةليوط ةلبق ..امههافش

 .اقرتفاو
 تالايهك ئواستو ءاهسافنا ظقتات وهو قئايبلا دعفم قلع تساحو

 ..درولا نولب اههجو ىستكا دقو ءاهرعش
 قوف هاقلم هسأرو ءضيفخ توص ىف لاقو ءرخآلا دعقملا ىلع سلجو

 : هردص

 ووو
 نأك حرملا لعتفت ىهو تلاقو .هعمست نأ ديرت ال اهنأك .هيلع درت ملو

 : اهتايح ىلع دجي مل ائيش
 ةرفعم اهيقالأ ىجآ ..ىحتف اي فيظنت ريغ نم ةقشلا بيست ةدك -

 ىجآ ..ضرألا ىلع تيربكلا شيمرتام ةرم تيم كل تلقو ..بارت اهلكو
 .تيربك ةشورفم ضرألا ىقالأ
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 : مستبي نأ نود ىحتف لاقؤ
 .اهيف شم ىتنأو فيظنت قحتست قحتست شتناكام --

 : همولت اهنأك تلاقو
 .تيسن ..ىتيب هد ..امياد اهيف انأ -

 : نيتقلقلا هينيعب اهيلإ رظني ىهو لاق
 ضعب فوشن عجرناح اننإ قدصم شتنكام ..قدصم شتنكام انأ -

 .ىنات
 : ىنايبلا عباصأ ىلإ رظنت ىهو مكهت ىف تلاق
 0 !ةدك شم ..تبطختا امدعب كفوشأ ىجآ حصي شناكام اعبط -
 ؛ : لاق

 دح الو ناطلغ انأ الو . .ةناطلغ شم ىتنا . .ىليل اي ةروذعم ىتنا -

 .سانلا لك فورظو «ىفورظو .كفورظ ..ةناطلغ ىللا ىه فورظلا ..ناطلغ
 .اهيتفش نيب لازت ال.ةمكهتملا ةماستبالاو تتكسو
 : الئاق ىحتف درطتساو

 ىز تنك ..اوتاف ىللا نيمويلا ىف ىازا تناك ىتلاح شيفرعتام ىتنا -
 لواحاب تنكو ..ىنات كفوشاح شم ..صالخ ىنإ تدقتعا ..نونجملا

 ..هيا لمعأ فراع شتنكامو ..رتكأ كركتفأ رتكأ لواحأ ام لكو ..ىكاسنا
 اهل لوقأ ..ةجاح لك ىلع اهل لوقأو كتمام لباقا حورا ركفاب تنك تاعاس
 لجارلا لتقأ حورأ ركفأ تنك تاعاسو ..كريغ نم شيعأ شردقأ ام ىنإ

 حورنو ؛ىكيب برهأ ىنإ ركفأ تنك تاعاس ..تاعاسو ..ىنم كدخايح ىللا

 : تلاقو ءسني ىف اهتارظن
 :نسب ترك :ةجاح شتلصانو-
 : لاق

 لمحتسا ..ىسفنب ىحضأ ىنإ الإ .ةجاح لمعأ نكمم شناكام -

 دالوأ ىفلخت ةيوش دعيو ىدعستو ىزوجتت ىتنا ..ىدحول باذعلا
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 : ةدح ىف تلاق

 تنإ ..ىنات لجار ىأ عم ةديعس نوكأ شردقأ ام ىنأ فراع تنإ -
 0 «كريغ نم شيعا شرقا اه ىتا فراغ .كيحاب ىنإ فراع
 .ىنات لجارل بطختا ىنتبس

 ٠ : سأي ىف لاق
 .ةجاح لمعأ نكمم شناكام -

 : ةدتحم لات ال ىهو تلاق

 .ةيوطخلا ضفرأ ىنأ ىنم بلطتو ىبنج فقت نكمم ناك -
 : لاق

 شردقأ ام -
 : تلاق

 ؟ هيل -

 : لاق

 كل اهيدي ردقي ةجاح نم كمرحأ شردقأ ام ..كبطخأ شردقأ ام ىنآل -
 .كلاهيدأ ردقأ انأ تنك اذإ الإ ءىريغ

 : ءاكبلاب مهت اهنأك تلاق

 .كريغل الو ؛كلال ,بطختأ ةزياع شتنكام انأ -
 : سكنم هسأرو لاق

 ةدراهنلا شناكام.اذإ ..ىزوحتت مزال ناك ..ةزياع شيتنكام ول ىتح -
 .كريصم هد ..ةركب ىقبي

 : ةدح ىف تلاق

 انحاو ..ةزوجتم انأو ءزوجتم تنإ ..ةدك شم «كيز ىقبأ مناشلع -
 :دح نم نسحأ دح شيفامو . .ضعب بحنب نينتالا

 :هينوي هنأك لاق

 .كبحأ ام لبقو ..كفوشأ ام لبق تزوجتا انأ -

 : اهدي ةضبقب ىنايبلا قودنص ىلع قدت ىهو ةخراص تلاق
 .مهفآ ةزياع ..هيل زوجتأ ىنتبسو -
 : ءوده ىف لاق
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 اهيفو «كلهأ اهيف ايندلا ..ايندلا ىف اندحول نيشياع شم انحا ناشلع -

 شفرتعتبام سانلا ..انضعبل انوبيسي نكمم شم لود لكو ..ريتك سان
 .:نتناو انا الإ هع نسهاش قدهام ..ىعاتوو كعاتي وك سلا ..يكلان
 ضعب اوزوجتي مزال نينتا لك ..زاوجلا الإ شفرعتام سانلاو

 : اهيفتك زهت ىهو تلاق
 تنك ىبنج فقاو كتيقل تنك ىل ..ىلهأ الو ..سانلا شينمهيام انأ -

 .سانلايو ئلهأب تيحض
 : لاق

 نكمم ىللا ىنمهي ..ىتنا ىنمهي امنإ .:سانلا شيتمهيام نامك انأو -
 .ىكيف سانلا هلمعي

 : فافختسا ىف تلاق
 ..ىنعي هيا اولمعياح -
 : لاق

 و .عتجملا نم ىكودرطيو .ىكيلع ملكتتب سانلاو
 : هتعطاقو
 ناشلع كاعم لضفأو :سانلاو ىلهأ ىضرا ناشلع زوجتا مزال ىنعي -

 ش .ةدك شم ..ىسفن ىضرا

 - : لاق

 .نسحأ ىقبي ىنع ىنغتست ىتردق ىل -
 ؟ شتردق ام ولو -

 : ملأ ىف لاق
 :.نينتالا انحإ بذعتن اح -
 تتفتلا مث دحاو عبصاب ونايبلا عباصأ ىلع رقنت تذُخأو ةرتف تتكسو

 : تلاقو ةأجف هيلإ
 ناك ..زوجتا مزال ناشلع شينوزوجام ىلهأ نإ كل لوقأ بحأ -

 ناشلع ىنوزوج امنإ ..مولبدلا دخآ ام دعب الإ شزوجت ام ىنإ ضورفم

 شم ةدك ناشلعو ..ىنومريب . .ىنوبقاعيب ىنعي . .كبحاب ىنإ اوفرع
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 :ةاؤياع اق نللا لمعاح تكا دقن ندكراس
 : هلوقي امب عنتقم ريغ هنأك فيعض توص ىف لاقو
 .مهتيلقعب ىركف ..مهيرذعأ -
 : تلاق

 مث: ةفرب تتكبسو :.قلاخ لفعت ألو امان" لقعي ىلقع نقلا شروفا اهاح
 : اهيتفش نيب ةفيفخ ةماستبا عضت ىهو تدرطتسا

 .ىبيطخ مسا فرعت بحت -

 : اهنع هينيع ريدي ىهو لاق
 .ةفراع -
 : تلاق

 ١ : قيض

 ::اهيلإ رظتياال هو لاق
 :ةلايشلا نم اهيمرا ىلايؤتم-
 : اهتماستيا تعستأا دقو تلاق

 :اهنلعيوتكتلا" سنال ارق اهيموق ام لبق
 تاعي هناك ناك مافن ءاعقشو ةلمرللا كاكااذلا زاطألا ىف ىهعف دلظتو

 : ةشهد ىف حاصو ..هانيع تعستا مث ..مث ..املأ

 ؟هد هيأ -

 : ناشعترت اهاتنجوو
 !؟ هفرعت ..ىحتف ..ىبيطخ هد -

 : اهيداني هنأك لاقو ..هدعقم ىلع اسلاج

 قلل نوابلم
 : نانح ىف اهديب هسأر ىلع حسمت ىهو تلاق
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 ..قنختيب ىعابص نأ ىلايهتم ناك ..ىنات لجار مسا ليشأ شردقأ ام -
 .همسا ليشأ ردقأ ىللا لجارلا مسا اهيلع تبتكو ةينات ةلبد تلمع تحر

 بحلا اذه لك ىف هات هنأك .هينيع ىف جضي قلقلاو ءاهيلإ هسأر عفرو
 :اهيلإ لسوتي هنأك لاقو ..هل هحنمت ىذلا

 شتركفام انأ .انسفن ىلع كحضنب ..ىليل اي انسفن ىلع كحضنب انحإ -

 ىنات لجار هيف نإ تركف امنإ ..ىبطختت ام موي اهيسبلتاح ىللا ةلبدلا ىف
 هتعاتب ىقنتاح ..كملكياح ..كسملياح ..كفيافش ىلع هفيافش طحياح

 ذخأو ءافقاو ماق مث ..هيعارذ نيب نم همامأ بصتنملا اهدسج قلطأو
 : لاقو . .ىرخألا ديلا ةحارب هدي ةضبق طبخيو ءاهمامأ ءىيجيو حوري

 .ىدحول ىتعاتب شيتقب ام كنإ سحأب انأو تيذعتا ..ريتك تيذعتا انأ -

 ئز خراوشلا ىف رودا تنك: .كسوبيب ىتات لجار ىلايخب فوشاب انأو
 لواحا ..شردقأ ام كحضا لواحأ ..شردقأ ام ركسأ لواحأ ..نونجملا
 .باذع ..باذعلا الإ شيفام ..شردقأ ام طيعا

 : هنع ففخت اهنأك تلاقو

 .كريغ ىنسمل الو ىنساب ةدراهنلا ةياغل دح شيفام -
 هدي ةحارب هدي ةضبق طبخي وهو .؛ةفرغلا ىف ءىجيو حوري لظ ..دري ملو

 ةلبد ..هعبصأ لوح فتلت ىتلا ةلبدلا ىلع هانيع تعقو ةأجف مث ..ىرخألا

 لدبتسي نأ عيطتسي له ..فطاوع هتجوز مسا لمحت ىتلا ةلبدلا ..هجاوز

 ضبقنيو صوغي هبلقب سحأو ؟ىليل مسا لمحت ىرخأ ةلبدب ةلبدلا هذه
 ..هجاوز ةلبد ..ةلبدلا هذه نإ ..هيلع درمتي هبلق نأك ..هيف ركفي ىذلا رطاخلل

 هذه نودب هعبصأ روصتي نأ عيطتسي ال هنإ .هعبصأ نم ةعطق تحبصأ
 نأ عيطتسي ال امك ..فطاوع مسا اهيلع اعوبطم نوكي نأ نودو ..ةلبدلا
 :ىليل بحي ..ىليل بحي هنكلو ..فطاوع اهيف هكراشت نأ نود هتايح روصتي

 اهقزمي هنأل هسفن نوخيو ..فطاوع نوخيو «ىليل نوخيو ..فطاوع بحيو
 قلقت ىتلا ةريحلا ..ديدج نم هباتنت ةريحلا تأديو . .فطاوعو ىليل نيب

 .هسفن درشتو .هتايح

 هنأك ..برهي هنأك ..ةيبصع ىف فزعي أديو ..ىنايبلا ىلع سلجو عرهو
 زفقت ءارمسلا ةليوطلا هعباصأو ..هيف ءىبتخي أبخم ماغنألا نيب هسفنل قشي
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 .اهسمل قيطت ال رانلا رمج نم عطق قوف زفقت اهنآك ؛مغنلا حيتافم قوف

 ىهو «ونايبلا بناجب ضرألا ىلع تسلج مث ؛ةهرب هفلخ ىليل تفقوو
 :ةقر ىف تلاق مك بعل انقولم نينيعي هيلإ ظنت

 .ةدك لبق هد نحللا شتعمسام انأ -

 : اهيلإ تفتلي نأ نود لاق
 ! ىباذع ..هيمساح ..ديدج نحل هد -

 : الئاق درطتساو اهيلإ تفتلاو ءفزعلا نع فك مث

 .رداق شم .هلمكأ لواحاب موي رشاتسمخ ىلاقب -

 : لالد ىف هل مستبت ىهو تلاق

 .ىحتف تكسو

 :اهيتيغ ىف نارطنت ناتقلقلا ءانيعو
 .هينيعب ناتقلعتم اهانيعو
 .ةوعد امهيف اهانيع

 .ءادن امهيف هانيعو

 خل ةيزي اه نافرعي امهنإ
 ددرتت هسافنأو ..قفشلا نولب امهوسكتو .اهيتنجو ىلإ دعاصتت ءامدلاو

 ..ضرألا ىلع اهيناجي هسفن ىقلاو ..اهعسي دعي مل هردص نأك ,فنع ىف

 .قلقو «ةريحو ءباذع نم هتايح ىف ام لكب ..هتايحب اهيلإ ىقلي هنأك
 .اهيتفش قوف هيتفش تلبقتساو
 .هب ناقلعتت هقنع لوح اهاعارذو

 تقع ف اهناممكت اهريلظ لوك ءاعارذو
 + .لبق نم هلبقت مل امك هلبقت اهنإ
 .رذحت الو

 ..اهكلم دعي مل هيلع فاخت تناك ام نإ ..هيلع فاخت ام كانه دعي مل

 .اهمهي ال رخآ لجرل اكلم حبصأ

 :هيلإ اهويطخت لدحر
©60© 
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 شيعت نأ قيرطلا لوط تلواحو ..ةرجأ ةرايس ىف اهتيب ىلإ ىليل تداعو
 ,هتاملكو .هتاليق ديعتست نأ ..ىحتف عم اهتضق ىتلا تاعاسلا ىف

 اهل دعت نا: بجي ىرخا ةمهم اهماحأ نإ :يظفشف مل اهنكلو :ةتانسلو
 نأ .. اهل اهسفن دعت نأ بجي رخآ لجر ..اهبيطخ لابقتسا ةمهم ..اهل
 ىلع طغضي هكرتت نأو ..همالكب متهت نأو..هتارظن لمتحت نأو ..هل مستبت

 اهافش ءاهيتفش ىلع لبقتستف ..اهلبقي نأ لواحي هلعل ءىردي نمو ..اهدي

 .عيطتست نل اهنإ ..ال
 :ةيلجي ليداوع انش مسالا .نيلجرل اهيتفش حنمت نأ عيطتنست نا

 اهبح ..مارحلا نيأ ..نكلو ..اهنم مقتنيس ..اهبقاعيس هللا نإ ..مارح هنأ مث
 ؟ ماصع نم اهجاوز مأ ..ىحتفل

 ىف لمعت نقلا نيفيا نيضغمم قالا ةركفذلا ةلئزلا تسسحتو
 . اهيحن ةلبد ::ىحتف'مسا اهلخاد

 امدنع اهنأ دقتعت تناك دقل ..اهباذع نم ففخت مل ةلبدلا هذه نإ
 سحت نآلا اهنكلو ..رصتنتس ..ىجنتس ءاهبيبح ةلبدب ءاهبيطخ ةلبد لدبتست
 ىقتلت ىهو اهعم نوكيس ىحتف نأك رعشت ..اهباذع نم ديزت ةلبدلا هذه نأب
 هل حمست ىهو ,هل مستبت ىهو ءاهبيطخ قفانت ىهو اهعم نوكيس ..اهبيطخب
 ديزيل اهعم نوكيس ..رخآ لجر ناضحأ نيب ىهو اهعم نوكيس ..اهليبقتب
 :ةعيدقلاو :قاقتلاو :ةايكلات اهماسحا

 اهبح سأر ىلع تبرت اهنأك ..اهل وكشت اهنأك ,ةلبدلا سسحتت تداعو
 .تاذعلا اذه: لك اهبذعم ىلا

 .ةلبدلا هذه علخت نل اهنإ

 ناهيحت ةطقتحتم

 ..مزهت مل ..ملستست مل اهنأب سحت نأ كلذب عيطتست .لقألا ىلع اهنإ

 .اهبح دقفت مل
 رظنت نأ نود هرجأ قئاسلل تعفدو :تيبلا باب مامأ ةرايسلا تفقوو

 يد سل اة ومو يمس ايها رو تارحلا ا ع معي .هيلإ

 ل 6000 ل ١ ج سشلا ءيفطتال#



 .زوجع ةأرما اهنأك ء:ةيخرتسم ةئيطب تاوطخ

 :اينرح نق قوت اهننلاوةنوق .ةحوم ىدخف ءاقل نم وحث تناك ذل

 قيطت ال اهنأك ءازفق ملالسلا زفقت تناكو ..اهباصعأ ىف ىرسي طاشنلاو

 ..بحلل اديدج امعط قوذت مويلا اهنكلو . .ريطت نأ لواحتف ضرألا سملت نأ

 املح دعي مل اهبح نأ . .اهعومد معط قوذت اهنأك . .انيزح . .ًاليقث ًامعط

 ,لكاشم نم ةايحلا ىف ام لكب ءاهسفن ةايحلا حبصأ هنكلو ..هيف حرمت

 .عادخو ءملظو ءةوسقو
 : مول اهيف سيل ةجهل ىف ةلئاق ةيجراخلا ةلاضلا ىف اهتدلاو اهتلبقتساو
 .ىليل اي ىوق ترخأتا ىتنا -

 :اهبساطت نا اهنا قمت نم هغياعل أ فزعت اهناك هالايم الب ىليل تلاقو
 .ةينتسم ةدعاق تلضف ..شتصلخام ةسل تناك ةفوريلا لصأ -

 : امرخآف نع ههعض اهناب اهزعشت اهناك مستبت نمو اهما تلاقؤ
 [فاجتاب ءانصع ناز تءارق كتاتست يزيغ قدور" يتسح انكر
 : دورب ىف تلاق مث .ماصع مسا عمست ىهو اهتدعم تضبقناو

 .رضاح +

 ةليب اهتليقكتلاو ةللدتو ضيقا عافك ارق طقاكو ئاهققرخ تلحذو
 : ىنغت ىهو ةكحاض

 ظنزواب :ةفيذ اي ةولح اي يرتخمتا#:
 : ةلئاق ىليل اهتعطاقو

 .كل ةقيار شم انأ ..لبلب اي ىتكسا ىبنلاو -

 ::اهكليغ نم لطف ةروغلاوباهيلإ رطنت هو يفيق تلاثؤ
 ناب يكاد ةناثع |: انييدحل سورتاح ىتنإ ينساب اعط -
 : ةليبن تلاقو

 ! ةدراهنلا زوبيو ..حرابما بطختي دح -
 : ىفيف تلاقو

 .ةمعنلا شلهاتستام اهلصأ -

 : اهبالود حتفت ىهو ىليل تلاقو

 .ىلهاتست ىللا ىتنا -
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 .اهبلق تصرق اهتخا نأك ء:ةدح ىفو ةأجف ىفيف تخرصو
 انأ ىقبأ .ىنم لبق ىتبطختا ناشلع كنإ ةركاف ىتنإ ..لهاتسا اعبط -

 قويلم  :ةركب لبق ةدراهنلا بطققا ردها ىنإ كل لوقا بحت :٠ شلهاتسا نب
 .رفصأ كرعش ىتنا ناشلع شم ..هزوجتاو لزانتا ىنإ ىنمتي لجار

 ىهو تلاقو اهيلإ تتفتلاف ءاهتخأ ةدقع تكرح اهنأ ىلإ ىليل تهبنتو
 : ةريغص ةماستبا مستبت

 تبطختا ىنا ةفراع ىتنا ..كنم لبق بطختأ ةزياع شتنكام انأ -

 : . ناتظجابم 0 «بضغل 3 00000 افانيعو يذق تلو

 .نامز نم تزوجتا
 : اهتخأ ةدح اهتماستباب ددبت نأ لواحت ىهو .ةليبن تلاقو

 ةسل نامك انأ ام ..ىفيف اي تقولد هد عوضوملا حتف ىللا هيأ -

 هضرب سناسيل تيم تدخ ول ىتح ..توم بطختأ ىسفنو ..شتبطختاام

 : تدرطتساو ىليل ىلإ تتفتلا مث

 .ىليل اي ماصع هتعب ىللا درولا ىتفش -

 : اهيوث عب ,هدالابم الب ىليل تلاقو

 قل

 ةليبن تدرطتساو
 ةدرو لك ..هسفنب هيقنم هيلع نيايو ..ةدرو ةدرو ىقنتم ..نانج -

 .ةيناتلل كحضتب

 اهسيفلب قفار قفز قليل فكربمي .حودمم سأر هنم لطأو بابلا حتفو

 : ىلخادلا

 .بايلا ىلع طبخت ىقبت شم ..هد هيأ -

 حودمم لاقو

 .شينفوشتام ناشلع ىكينع ىضمغ بيط -
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 : بالودلا ةفلض فلخ ءىبتخت ىهو ىليل تلاقو

 .فيفخ كمد -

 : حودمم لاقو

 .ةميدق -

 : الئاق ةليبن ىلإ تفتلا مث

 ؟هج دمحأ ايوخأ -

 : ىفيف تدرو

 نيمويلا بحيب رهظي هترضح ..هاعم نوفيلتلا دخاوو هتدوأ ىف دعاق -

 .لود

 : حودمم لاقو

 ةييفطشو ةفياوشلا نعم كيرايد
 : ةليبن تلاقو

 .امام ىعاستاح شم ايندلا ..دمحأ هيبآ زوجتي ام موي ةقح -

 : حودمم لاقو

 .لخدتي شدحام دمحأ نيبو ىنيب قيعز متعمس ول -
 .ىلوعدا

 يقوفم ةثاك نوف ةفساو تاولخا يق راسو ةعوس ةقرقلا قم نتحسلاو
 نيبو ..هيلع رقني نأ نود ءدمحأ ةفرغ باب حتف مث .هيلع ممصيو ديري ام
 .ةريبك ةماستبا هيتفش

 قوف ةعامسلاو .هيتبكر قوف نوفيلتلاو ,هدعقم ىلع اسلاج دمحأ ناكو
 .ةريبك ةحرف ىف قراغ ههجوو ..هنذأ

 ههجو اسكو ءامهضفخو داع مث ء.حودمم هيخأ ىلإ هينيع دمحأ عفرو
 : الجر بطاخي هنأك نوفيلتلا ةعامس ىف لاقو ءراقولاو دجلا تارامأب

 ! ةمالسلا عم ..ةعبرأ ةعاسلا ىدانلا ىف كفوشأ ىقبأ لاح لك ىلع -
 : الئاق هيخأ ىلإ تفتلاو :نوفيلتلا ةعامس عضوو

 ؟؟كرابخأ هيإ ..حودمم اي كيزا -

 : مستبي ىهو حودمم لاقو
 ا
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 : ةشهد ىف دمحأ لاقو

 ؟ هيأ لصح -

 : حودمم لاق

 .بح -

 : هينيع هنع ريدي وهو دمحأ لاقو
 ؟ كرابخأ هيا تنإ ..ىبحاص دحاو هد ..اديأ ال -
 ىف لاقو .هيخأ ريرس ةفاح ىلع سلجو «ةفرغلا لخاد حودمم اطخو

 : ةداج ةجهل

 اهزاهج نإ فراع انأو :تبطختا ىليل ىتخا تقولد ..ايوخأ اي عمسا -
 هينج نيفلا ىلوشوحت مزال اهوزهجت اودتبت ام لبق امنإ ..ريتك فلكتياح
 .بنج ىلع

 : ةشهد ىف دمحأ لاقو

 ؟ هيا عوتب هينج نيفلا -
 : حودمم لاق

 .مهزياع -

 : هباصعأ ىلع طغضي نأ لواحي وهو دمحأ لاقو
 هينج نيفلا كل بيجناح ..لقعا حودمم اي ..فلا نيرشع زياع انأو -

 .كل مهيدن ناشلع ةينج نيفلا زوعت كنإ ةيافك شم هنإ مث ..نينم
 : ءوده ىف حودمم لاقو

 اندنع انحإ كل لوقأ زياع شم ..ليصافتلا ىف كملكأ زياع شم انأ -
 ىف انبيصن ةشوحم امام نإ هفرعأ ىلا امنإ ..ماك ةشوحم امامو ..ماك

 رتكاو ..نوجتاح شم انأ ..ةسورعلا اهيب كبشن ناشلع ظاملأ ةروسا انيف
 اهوفرصتاح متنك ىللا سولفلا ..ةعماجلا ىف لمكاح شم انأ ..ةدك نم
 .مهيب لغتشأ ناشلع تقولد مهيّخاح ؛ةعماجلا ىف ىلع

 : مكهت ىف دمحأ لاقو

 ؟ هد مالكلا ىلع كقفاوأ ىنزياعو -
 : حودمم لاقو
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 .هزياع انأ ىللا مالكلا ىلع ممصم انأ امنإ ..قفاوت كنإ سحأ ىقبي -

 : لدمحأ لاقو

 : حودمم لاقو
 ىرمع نم عيضأ شردقأ ام انأ ..نامز نم أدبي مزال ناك ىلبقتسم -

 ةمزال شيفام ىقبي فظوم الو ,ىماحم ىقبأ زياع شم انأ ..ةدك نم رتكأ
 : اهييشا شودقا اه ىهادق ةيصرف هيفو «سناتمللا دخأ

دق ؟هيأر ىلع هاخأ قفاوي له ..هينيعب دمحأ حرسو
 هنإ ..قح ىلع نوكي 

 لبق نأ ىوس ءائيش اهب لعفي ملو ء.سناسيللا ةداهش لان دق هسفن وه

 لبقتسم نع ثحبي هاخأ كرتي ال !ذاملف ..تاشاعملا ةرادإ ىف ةريقح ةفيظو

 . اظح هنم دعسأ نوكيو قفوي دقو ؟نسحأ

 :امهاس:لازي ال وهو لاقو
 ؟ هيأ ةصرف - ا

 : حودمم لاقو

 لوطو ءاكيناكيم ىواغ ىنإ فراع تنإو ..ةريبك ةشرو ىف كراشاح -

عجشي نأ عيطتسي له ..هينيعب حرسي دمحأ داعو
 مامتا مدع ىلع هاخأ 

 سحأو ..ملعتم ريغ ىأ ؟ةيهيجوت لماح خأ هل نوكي نأ حصي له ؟هتسارد |

 ..سناسيللا دخات ام ةياغل ىنتسي ردقي هد عورشملا ,لاح لك ىلع -

 :هزياع تنأ ئللا لمعت قت اهدعنو
 : عودمم لاقو

 .شانتسيام عورشملا امنإ ..ىنتسي ردقي ىللا ىه سناسيللا -
 : دمحأ لاقو

 ؟ هيل اوس نينتالا شامعتام بيط -
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 .ةصقار تاوطخ نوكت داكت ةحرم تاوطخ

 : هاخأ عدخي هنأك حودمم لاقو

 : اهعارو لاقو اشهد ودمم

 .لود نيمويلا سولفلا دخآ ىنإ مهملا سب ..رضاح -
 .دمحأ تكسو

 : الئاق حلي حودمم داعو

 .كيأر هيا -

 : هيخأ نيبو هنيب ةكرعم بنجتي هنأك دمحأ لاقو
 .لوألا امام ملكأ ىنبيس بيط -
 : حرف ىف حودمم لاقو
 .دجب ملكتتب ..اهملكتاح دمحأ اي حيحص -
 : هنم صلختي هنأك دمحأ لاقو

 .هويأ -

 ىف ةفرغلا نم جرخو «نانتما ىف هيخأ ىلإ رظني وهو حودمم ماقو

 .هج هيب ماصع -

 ا اهيلإ رظنو ..اهتانب ةرجح ىحن ةعيرس تاوطخ ىف تعفدنأو هتكرت مث

 ! فرشيو سنئائي ..الهسو الهأ -
 : ةفهل ىف تلاقو ءاهتانب ةفرغ باب مألا تحتفو
 .عوطلم لجارلا شيبيستام «ىتبيبح اي هأب اللاي ..هج ماصع ..ىليل -
 : اهتآرم ىف رظنت ىهو دورب ىف ىليل تلاقو
 ..ةياج ىنيدآ -

 : لوقت تداع مث .اهتنبا راظتنا ىف ةفقاو مألا تلظو
 .هأب للاي ..ةدك ةيافك -
 : طخس ىف اهتخأ ىلإ رظنت ىهو ىفيف تلاقو
 .قوزتت امل اهيلع ىنتست شم -
 : اهتآرم نع دعتبت ىهو ىليل تلاقو
 .كبجعي ناشلع قوزتاح شم -
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 | تريغ دق تناكو ؛نولاصلا ةفرغ وحن اهمأ بناجب ريست تجرخ مث
 ..ردصلا دنع لوفقم ..مك فصن ..ىدامرلا باحسلا نول ىف بوثب اهيوث

 تفلو ؛ءارولا ىلإ هتدشف ءاهرعش ةحيرست تريغ دقو ..هيسيلب ءجومم هليذو

 .اءوده رثكأو ..انس ربكأ تدبف ءاهسأر فلخ ةريفض
 .اهدي لبقي ىنحناو ءافقاو ماصع ماقو
 سلجت دعقم نع ثحبت اهلوح تتفلتو ,ةلعتفم ةريبك ةماستبا تمستباو

 سلجت نأب اهرمأت اهنأك ارذش اهيلإ نارظنت ءاهمأ ىنيعب تقتلاف ..هيلع
 .ةكيرألا ىلع هبناجب تسلجف ..اهبيطخ بناجب

 : مألا تلاقو
 نسحا ..هيا اولمعيب تانبلا فوشأ حورأ امأ .هيب ماصع اي كنذا نع -

 .ةعيرأ ةعاسلا الو ىدغتناح شم مهتبس ول

 ؛هتبيطخ بناجب سلج مث ؛ةجراخ ىهو مألل ةيحت افقاو ماصع ماقو

 : هيتفش قوف ةقدب ةموسرم ةماستباو لاقو
 .ىوق كيلع ولح هد ناتسفلا -
 : هيلإ رظنت نأ نود تلاقو
 ش تسر م <
 : لاق

 .ىكاربكم سب ..ىكيلع ةقيال ةحيرستلاو -
 : مستبت نأ لواحت ىهو تلاقو
 ! تبطختا شم ..صالخ تربك انأ ام -

 : اداج ًاعوضوم أدبي هنأك مامتها ىف لاق

 تانيكام ىرتشا حورأ ناشلع ايناملآل ةيرفس ىل تاج ةدراهنلا انأ -

 .اوس رفاسن ناشلع ..فيصلل رفسلا لجأأ تردقو ..انعاتب عنصملل

 ةلواحم كانه نأك تسحأ ..اهبلق جلتخي مل ..ةحرفلاب رعشت ملو

 ىف ىتلا ةلبدلا سسحتت ىهو تلاقو ..ايندلا نع اهداعبال ..اهباصتغال

 : هتلبد تسيل اهنأ اهبيطخ فشتكي نأ ىشخت .اهنأك ءاهدي
 ؟ دك نش ريق انناملا ترفاش تنأ <
 : لاق

 .تارم عيرأ تالت -
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 : اهيطخي هني قضط اهناك هده ىف تلاق
 .ريتك تارماغم كانه كل ناك اعبطو -
 : ههجو رمحأ دقو لاق مث ءاشهد ماصع اهيلإ رظنو
 .ىليل اي ديدج ناسنإ تيقب انأ ..صالخ تام تاف ىللا -

 .تايركذ اهيف

 : هيلع اهتريغب ديعس هنأك ماصع مستباو
 ىلعو ..ديدج نم تدلوتا ىنيربتعا ..تاف ىللا لك تيسن ىنإ كلفلحأ -

 ١ :جرويماقو ..فوردلسد ..ةدك لبق شاهتحرام انأ دالب حورناح هد رودلا لاح لك
 : ىليل هتعطاقو

 .ةدحاو ماك ايناملأ ىف تفرعو -

 ..اهسفن نع عفادت اهنأك ءرارصاو حاحلإ ىف عوضوملا اذه قرطت اهنإ
 اهنأب اهساسحإ نم ففخي عانتقالا اذه ناكو ..اهريغ بحأ وأ ..اهريغ بحي رخآلا وه هتأب ..اهنم اريخ سيل هنأب اهسفن عنقت نأ ديرت اهنأك
 نأ ىشخت اهنأك ؛ماهتالاب هقبست اهلعجي  اهنم ىعو نود  ناكو ..هعدخت
 ةريغلا ءاعدا ىلإ  ةأرماك اهتعيبطب  ةقاسنم تناك مث ..اهمهتيو وه اهقبسي

 .اهيلع ةريغلا ليبس هيلع عطقت ىتح هيلع
 : هيلع اهتريغب ديعس وهو ماصع لاقو
 .ىليل اي ىوق ةرويغ تنإ هد -
 : هالابم الب اهيفتك زهت ىهو تلاق
 .ةدك نابشلا لك ..هيا نم ريغاح ..ادبأ -
 : اهديب كسميو هدي دمي وهو لاق
 :قيدعب .ةجاح لك ىلع كليكحاتح انآ لاح لك ىلع -
 : قرتحت اهنأك :هدي ىف ضفتنت اهديو تلاق
 .فرعأ ةزياع شم -
 .جرخ وأ دحأ لخد املك فوقولا ةداع هيف هركت اهنأك هيلإ رظنت ىليلو ..اهلبقتسي ماصع ماقو ..ةليبنو ىفيف اهعمو اهمأ تداعو
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 .دمحأ ءاج مث

 .حودممو
 عيمجلا ماق مث ..هل ىنعم ال رخآلا فصنلاو ءلعتفم فصن ثيدح رادو

 ناكملا ىف اهنيمي ىلع سلجيل ماصع ىلإ مألا تراشأو .ءادغلا ةدئام ىلإ

خآ دعقم ىلع هبناجب ىليل تسلجو ..ىليل هيف سلجت نأ تدوعت ىذلا
 ..ر

 . اهناكم ىف دعت مل اهنأب سحت ىهو
 : اكحاض حودمم لاقو
 ! ةدك ىنيرو ..ىليل اي ىوق ىكيديا ىف ةولح ةلبدلا -

لخي نأ عيطتسي ال ىتح اهعباصأ ىنثت ىهو اهدي ىليل هل تدمو
 اهنم ع

 : ةليدلا
 : تلاقو

 :كتليد لابقع ..لضفتا -
 : ةطاسب ىف حودمم لاق

 .اهيلع بوتكملا فوشأ ىسفن ..اهيعلخا -

 ةفيفخ ةرمحو تلاقو ؛ةئجافم ةكرح ىفو ةعرسب اهدي ىليل تبذجو

 : اههجو وسكت
 موش سيرك نام: اهعلقا نقووقأ ام 9 -

 .اهيأر ىلع اهنوقفاوي مهنأك اهيلإ عيمجلا رظنو

 ىدامتت نأ لواحت اهنأك ء.مستبت ىهو تلاقو ؛ماصع ىلإ ىليل تتفتلاو

 : هعادخ ىف

ك ىقبي ..ماصع اي كعابص نم كتلبد علخت ىعوإ -
 .ىنتعلخ كنأ

 : ههجو ألمت ةداعسلاو ماصع لاقو

 ..ىعابص نم شاهتليشام ىشو لسغاب انأو ةدراهنلا ىتح هد ..اديأ -

 .ىرمع لوط اهتتح ىف لضفتاح
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 اهتخأ ةيوطخ تنلعأ ذنم ةيبصع ةمزأب رمت ىفيف تناك

 ىلع رطيست نأو ..اهتمزأ ىفخت نأ اريثك تلواح دقو ..ىليل

 ةلئاعلا ةيقب كراشت نأو ..مستبت نأو ..حرفت نأ ..اهباصعأ

 نأ عطتست مل اهنكلو ..ىليل لوح اهنوميقي ىتلا ةجضلا ىف |[ ]
 ناك دقو ..اهلبق تبطخ ىرغصلا اهتخأ نأو .ىربكلا تخألا اهنأ ىسنت

 اهنم ةبغر :مهضفرت ىهو ءاهيلع نومحازتي اوناك باطخلا نأ ول نوهي رمألا ٠

 باطخ ءاج دقل ..اهيلع اومحازتي مل باطخلا نكلو ..اهميلعت متت نأ ىف .

 نيمأ ذاتسألا الإ اهتبطخ ىف ركفي ملف ؛ىه امأآ ..ةليبنو ..ىليلل نوريثك

 ةموعنو ةقر امهلقأ اهنأل ..الامج اهيتخأ نم لقأ اهنأل اذامل .. ديسلا دبع

 1 .اهتثونأب ًامامتهاو

 ةعفدنم رطاوخ ..لبق نم اهب رمت مل :ةريثك رطاوخ اهسأر ىف ترادو

 ..اهتلزاغم ىلع نابشلا عجشت تقلطنا دقو اهسفن روصتت تناك ..ةنونجم

 ىلإ ..اثلاثو ..ايناث اباش تراتخا اهبجعي مل نإف ..ادحاو مهنيب نم راتختو

 .اهبحيو ؛هبحت ىذلا باشلا دجت نأ
 ؟ايضهي ادام
 !! اهتعمس
 جرختو الجر بحت تناك ىليل اهتخأ نإ ..ادحأ مهت ال تنبلا ةعمس نإ

لكو ..ةليبنو ..اهنع باطخلا ليس عطقني ملف كلذ مغرو .هيلإ برهتو .هعم
 

 ..هجوزتت اباش تدجو مث ءباش نم رثكأ اهتايح ىف تفرع تنب لك ..تانبلا

ال دودحم عمتجم ىف ماقت ةجض الإ تسيل تنبلا ةعمس نأ ودبيو
 اهعمسي 

 ةئيس نوكت دق ةاتفلا ةعمس نإ ..ىرخأ تاعمتجم ىف نوشيعي ىذلا سانلا

1 
 ا" ١ ج سمشلا ءىفطت الاه 584 »



 ..قالطالا ىلع ةعمس اهل سيل ةعماجلا جراخ نكلو :ةعماجلا لخاد
 ,ةعماجلا جراخ نم اهيلإ مدقتي ىذلاو ..قالطالا ىلع ءىش اهنيشي الو
 جاوزلا نأك ..هتايح لوط اًميش ملعي ال لظيو ..اًئيش ملعي ال وهو مدقتي
 .جوزلا نذا نع سانلا مالك دصي ىعيبط زجاح

 !؟ نذا اهمهي اذام
 !! قالخألا

 زجعي اناسنإ سيل .ءقرسي ال ىذلا نإ ..زجاعلا ةجح ىه قالخألا نإ
 ,قلخلا ةميرك ةاتف تسيل ..اباش فرعت ال ىتلا تنبلا كلذكو ..ةقرسلا نع
 اهنأل امير .ةنابج اهنأل امير ..اباش فرعت نأ نع ةزجاع ةاتف اهنكلو
 اهعنمت ىتلا ىه تسيل قالخألا نأ اهسفن ةرارق ىف سحت ىهو ..ةدقعم
 دويق ..اهنم ىوقأ دويق ..اهسفن نم قلطنت دويق اهنكلو ..نابشلا ةفرعم نم
 ديرت ..دويقلا هذه مطحت نأ ديرت ىهو ..امئاد ةرفان ..امئاد ةطخاس اهلعجت

 :ةايحلاب ةئيلم ةويثم ::ةحرم ايند اهسقنلا عدضت نأ :.قلطنت' نأ ..ررحتت نأ
 .ملعلا طقسيلو
 لوأل ناحتمالا ىف طقست نأ ديرت ..حجنت نأ ديرت ال ..ملعتت نأ 00

 ىف تانبلا دعسأ ابلاغ نه ناحتمالا ىف نطقسي ىتاللا تانبلا نإ ..

 ,ملعلاب تانبلا ىلع قوفتت نأ عيطتست اهنأ تنظ دقو . ةضاكلا يتاح
 ,ركاذت ..مهلثم تحبصأ دقل ..نابشلا ىلع الإ قوفتت مل عقاولا ىف اهنكلو
 تانبلا ىلع قوفتت نأ تدارأ ولو ..ىملعلا اهلبقتسم نع ثدحتتو حجنتو
 نيذلا نابشلا .ددعب ..اهتقرب ..اهتثونأب قوفتت نأ بجي ناكل ء.العف

 .اهنوقحالي
 لواحت ىهو اهباصعأ يدبشتو ءاهقرؤتو ءاهب فصعت رطاوخلا هذه تناك

 .اهتبطخل ماقت ىتلا ةجضلا ىف كراشت نأو «ىليل اهتخأل مستبت نأ

 .رطاوخلا هذه ىلإ داقنت نل اهنأ ملعت تناكو

 .نونجلا نم ئوقا اهنإ
 .لالحنالا نم ىوقأ

 نيمأ ةاكيسألا نك نكت ايعرقو قجكلا نهنإلا روت ى شحات شاركنا هذهو
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 كلسو ..اهدارأو ..اهبحأ ىذلا اهتايح ىف ديحولا صخشلا هنإ ..ديسلادبع
 ش .اهجوزتي نأ دارأف ..افيرش احيرص احضاو اقيرط اهيلإ

 اهتخأ نكلو ..هبحت ال اهنأل؟هب جاوزلا لبقت ال اذامل ..هبح لبقتت ال اذامل
 دعب بحلا ىتأي دق ..جاوزلل اطرش سيل بحلاو ..اهبيطخ بحت ال ىليل
 .::عاوؤلا درجتم :جاوزلا ىف ىفكي ناك اميرف تايعل نإ ىتحو ::جاوزلا
 ..ةعماجلا ىف ديعم هنكلو ..هيلع اهندسحي نل تانبلا نإ ..اميسو سيل هنكلو
 اهدسحيا ىقكي اذفو ..زيبك لدقتسم اهرطتتيو .: اكيرمأ ىف ةكعبل حشرمو
 ئف لازي ال بدلا نكلو ..اهنف هلامآ تعطقو .:هتدنص اهثكلو ::هيلع ثاثبلا

 ةراشا ..ديدج نم اهيلإ مدقتيل اهنم ةراشأ راظتنا ىف لازي ال هنإ ..هينيع
 نكت مل اهنكلو اهتقحالم دواعي هلعجت نأ لبق نم تلواح دقو ..ةدحاو
 ومد لواهتنيو .اهيورغ سهرت نأ :ديرت طقف تناك اهيل اطس ىف: ةنصلخم
 ..ىليل اهتخأ نم لقأ نوكت نلو ..هجوزتتسو ..صالخإب لواحتس ..ديدج
 ! ىربكلا تخألا ىهف ..ىليل اهتخأ لبق تجوزت امير

 تراتخاو ؛ةعماجلا ىلإ باهذلل دعتست اهتآرم مامأ حابصلا ىف تفقوو
 ىف قستملا اهماوق مسري ضيبألا فوصلا نم بوث ..حابصلا بايث لمجأ
 .كلذ ملعت اهنإ ..اههجو نم لمجأ اهماوق نإ ..هحضفي نأ نود «ةقد

 ..ةنوشخلا ىلإ ليمي ىذلا اهرعش فيفصتب موي لك نم رثكأ تمتهأو
 ءاهيلع بابلا تلفقأو بجاوحلا طاقلم اهدي ىف ىفخت ىهو مامحلا تلخدو
 ىلإ تباع ايجححا نع يف اهيمج اه طاقلملاب ئوايس هدكاو
 .ةشعترم ديب اهيتفش غبصت تدبو «جورلا» عبصأ تكسمأو ءاهترجح

 : حرم ىف ةليبن تلاق مث .:ةشهد ىف ةليبنو ىليل اهيلإ ترظنو
 ..ةلفحب ةعبار الو ةعماهلا ةكبار ىتنا فلك هذ: هنأ -
 :ةآرملا ىلإ رظنت لازت ال ىهو ؛ةلجخ ةماستبا اهيتفش نييو ىفيف تلاقو
 . نابل ةيرطخ عود بقرلا تيامح ام فاش قم ترسح قنفات
 : باتع ىف تدرطتساو ةليبن ىلإ تتفتلا مث

 .كنح لقأ امه ندعي .ةيلكلا ةحئارت قتناو جور نطحتب ىتنا يتعمتتا -
 : ةكحاض ةليبن تلاقؤ
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 .ىنم نسحأ ىكاركاف تنك انأ ..أل -
 : ةدح ىف تلاق مث «ةآرملا ىلإ رظنت ىفيف تداعو

 .اهليدنمب اهيتفش قوف نم جورلا حسمت تأدب مث
 :ناتح ىف ىليل تلاقو
 .ىوق ىكيلع ىلح ىقبيب هد ..ىفيف اي هيل -
 : اهتدحب اهاجخ ىفخت نأ لواحت ىهو ىفيف تلاقو

 .ةولح ىقبأ ةزياع شم ..أل -

 ىلإ ايهذيل ةليبن اهتخأ رظتنت نأ نود تجرخو ..اهبايث ءادترا تمتأو

 ..اهدحو اهب موقت نأ بجي ةمهم ىلإ ةبهاذ اهنأك ..اهتداعك ايوس ةعماجلا

 نيمأ ذاتسالا اهب ديعتستس ىتلا ةطخلا عضت قيرطلا لوط تلظو

 ةاتفلا ريغ ىرخأ ةاتف تناك ..هل اهلوقت نأ نكمي ةملك لك نزتو ءديسلادبع

 تارشحلا ملعب لوغشم اهسأرو ؛موي لك ةعماجلا ىلإ بهذت ىتلا

 .ةيئايميكلا تالداعملاو

 ..اهتيشم تريغت دق ءديدجلا اهريكفت ءارو ةقاسنم ىهو اهنأ ظحالت ملو

 تاوطخ ..اهراكفأب قحلت نأ لواحت اهنأك ةقيض ةعيرس اهتاوطخ تحبصأ
 نيب نم طخسلا ريبعت طقسو ..:ةثونأ رثكأ ودبتف هلك اهدسج اهلزتهي
 اهتارظنو ..اهعم ناملحت اهيتفش نأك مهاس ريبعت هلحم لحو ءاهيتفش
 هب ىفخت نأ لواحت دادتحا هنإ ..رخآ نول نم دادتحأ هنكلو .ةدتحم لازت ال

 ىلعو ةايحلا ىلع اهتمقن نع ربعي ادادتحا هنم رثكأ ءاهراكفأ نم اهرفخ

 .سانلا

 .ةعماجلا ىلإ تلصوو

 تعفر ةأجفو ..مولعلا ةييلك ىلإ اهقيرط ىف عساولا ءانفلا ىف تراسو

 .اهينيع قوف اهشومر تشعتراو ءاهباصعأ تضفتناو ءاهسأر
 .قوقحلا ةيلك ىنبم راوجب ةاتف ثداحي افقاو ديسلادبع نيمأ تأر دقل

 ؟اهريغ ةاتف نيمأ دجو له
 !!اهريغ ةاتف دجي نأ عيطتسي نيمأ ىتح

 تخارتو ..اهبلق نمو اهسأر نم ةدحاو ةرم اهمالحأ لك تطقسو
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 :.ةكيرحلا [يكمازك ::ايكفازكي اهناسمات اهزدنط ةلكماو + اهتاوطخ
 .فرقلاو طخسلا ريباعتب اهمف ًألتماو

 اهنأ اهنع هفرعت ام لك ..اهفرعت ال اهنكلو ..ةاتفلا هذه تأر نأ قيس دقل

 ىأ قحالي امك اهقحالي ديسلادبع نيمأ ناك له ..قوقحلا ةيلك ىف ةبلاط
 ءىش الب ..بح الب ..زييمت الب ..ةاتف ىأ جوزتي نأ دعتسم وه لهو ؟ةاتف

 ؟اهرورغ ىضري
 ال ..ةليمج اهنإ ..ةيساق ةحمل ..اهينيع نم ةحمل ةاتفلا ىلع تقلطأو

 ديسلادبع نيمأ ىتح ..لاع هللاو ..اهنم رغصأ ..ةريغص ىهو ..اهب سأب

 .ةريغصو ةليمج ةاتف دجي نأ عيطتسي .ةهيركلا هسافنأو ءرفنملا هلكشب |
 ذاتسالا أديو ..اهدعقم ىف تسلجو :تارضاحملا ةعاق ىلإ تلخدو

 رودي ابخاص اثيدح الإ عمست ال ..اًئيش عمست ال ىهو ..هترضاحم ىقلب

 نلو ..هبحب ىضرت نلو ..نيمأ ثداحت ..هثداحت نل اهنإ ..اهسفن نيبو اهنيب

 نأ لواحت مل اهنأ اهبيع لك نإ ..رخآ باش نع اهسفنل ثحبتس ..هجوزتت
 اهتبغرب ةاتفلا ردص ءىلتمي نأ ىفكي ناك امبير ..باش نع اهسفنل ثحبت
 نأ عيطتسي ثيحب اهينيع ىلإو ءاههجو ىلإ ةبغرلا هذه زفقتف ءبحلا ىف
 ..اهيلع اومحازتيف ءنابشلا لك اهأرقي

 .ةرضاحملا تهتناو
 .تارضاحملا ةعاق نيب مويلا لاوط لقتنت تذخأو ..ةمجاو تجرخو

 لع نيم فطخي اهكيدحو“ :اهشفن ةيناجت لازت ال ىفو: ةساردلا تاركتخو
 نع لزانتت اذامل ..ديدج رارقو ءديدج قطنم ةظحل لك ىف ..ىرخأو ةظحل
 ةاتفلا هذه نيبو هنيب ةقالع كانه نكت مل امير ؟ةعرسلا هذهب ديسلادبع نيمأ
 اذامل ..اهعطقت نأ لواحت ال اذاملف .ةقالع كانه تناك ول ىتحو ..ىرخألا
 ىتح نيمأ بحت ال اهنكلو ؟اهءاكذو اهتثونأ اهيف برجت ةكرعم لخدت ال
 نلو .هكلمت ءىش وهف .هبحت نكت مل ول ىتح ..ىلو ..كلذ لك هلجأ نم لعفت
 .ىرخال هنع لزانتت

 هيلع فرشي ىذلا تارشحلا مسق لمعم ىلإ بهذت نأ اهيلع ناكو
 قوف اهنيع تعضوو «لمعملا ةدئام ىلإ تسلجو ..ديسلادبع نيمأ ذاتسألا

 ىذلا قلقلا ىوس ىرت ال ..ائيش اهيف ىرت ال ىهو ,بوكسركيملا ةسدع
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 فوطي وهو نيمأ عبتتو اهينيع عفرت ىرخأو ةرتف لك نيبو ..اهردص لمي
 ,هتداع مكحب .,مههوجو نم ههجو برقيو « ندر ا طعم هدر ةيلطلاب

 .ةكيمسلا هتراظن جاجز فلخ نم نيتظحاجلا هينيعب مهيلع لطيو

 .اهنم برتقي نيمأ أدبو
 افقاو هب تسحأ نأ ىلإ ..بوكسركيملا ىف رظنلاب هنع تلغاشتو

 : اهل لوقي هتوص تعمسو اهبناجب
 .ىفيف ةسنآ اي لاحلا ىازا -

 تلاقو ههجوب مدطصي اههجو داك ىتح ةدحاو ةرم اهسأر تعفرو

 : اهنم امغر قلطتي اهمالك ناك ةعرسب
 .صلخأ ام ذعب بتكملا ىف كفوشأ ردقأ -

 لاقو :هنذا قوف هتراظن عارذ لدعي هدي عفرو :ةشهد نيمآ انيعاتعستاو

 : اههجو نم ههجو برقي ىهو
 .ىلضفتا . .هويأ -

 .ةصقان ىتعاتب تاركذملا لصأ -

 : نيمأ لاقو

 .بوكسركيملا ىف رظنت تداعو ..اهنع دعتبا مث

 .لمعملا سرد ىهتناو

 ىلإ تلخد ..تقولا ضعب عطقت نأ لواحت ؛ةيلكلا ءانف ىلإ تجرخو

 اذيدح.... اهتاليمو ضعب ثداحت تققو مث .. ةزوزاك ةجاجز' تيرمشو هيفوتلا
 لخاد ىلإ تهجتاو ..اهردص نم اقيمع اسفن تدش مث ..هل معط ال اعئام

 ىف بابلا ىلع ترقنو ..ديسلادبع نيمأ ذاتسألا بتكم ىلإ مث ..ةيلكلا ىنبم

 0 : لخادلا نم حيصي ظيلغلا هتوص تعمسو ..ةقر

 .لخدأ -

 لضفألا نم ناك امير ءاهبيس ىردت ال ةماستبا اهيتفش ىلعو تلخدو

 ”ايتما كلاب ةظطتحم كل كلذ غروب .مستبت الأ

 وهو لاو ءهدي اهل دمي وهو ؛هبتكم ءارو نم جرخو افقاو نيمأ ماقو
 : اههجو نم ههجو برقي |
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 .ىلضفتا . .الهسو الهأ -

 ةفيفخ . .ةفيفخ ةطغض . اهدي ىلع طاب هزاع حلاو: .اهحفاصو

 .اهيتفش نيب لازت ال ةيقراتالاو تملا رارجب دسقملا لع ديس

 : لاقو ؛هدعقم ىلإ نيمأ داعو

 .ةزوبم ىلخدت ىتنك امياد

 : اهتماستبا ىلع تمدن اهنأك جرحلاب سحت ىهو تلاقو

 نوكأ ىنأ ةفياخو ..ريتك تابلط كنم بلطاب انأ ةقيقحلا لصأ -

 .كقياضاب

 .ىنيتقياضام كرمع ئتنإ -
 :.اهينيع قوف اهينفج ىخرت ىهو تلاق
 .ىنم نالعز كنأ ىلايهتم -
 : هلامآ لك تيحأ اهتقر نأك «ةريبك ةماستبا مستبي ىهو لاق
 انفلتخا ىللا تارملا ىف ئتح ..شردقأام ..كنم لعزأ ام ىرمع انأ -

 مث ..قافنلاب همهتت اهنأك ءاهتماستبا تقاض دقو ءاهينيع هيلإ تعفزو

 : تلاقو ءاهترظن تخرأو تداع

 .اهلمكأ ىنأ ىلع ىندعاست ردقت نكمي تلق ..ةجاح اهتم شتمهفام

 وهو لاقو ؛:تاساركلا نم ةعومجم اهنم جرخأو ؛هبتكم جرد حتفو

 : اهل اهمدقي
 ..ىدياب اهمسارو ءىطخب اهبتاك ..ىتعاتب تاركذملا ىد ..ىلضفتا -

 .لوآلا علطاب تنك ام انأ ىز ءئلوألا ىعلطتح سيوك اهيتركاذ ول

 : ةلئاق ءددي نم تاساركلا تلوانتو

 : لاق
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 .كلهم ىلع -
 مث ؛مايقلاب مهت اهنأب اهلالخ ترهاظت ..ةليوط تمص ةرتف امهنيب ترمو

 : اهدعقم ىف ةسلاج لازت ال ىهو تلاق |
 .صلخ كتعاتب ةثعبلا عوضوم ىرت اي -
 : ةحرفلاب عملي هلك ههجو أدب دقو لاق
 نير
 اهثدحي الأ هنم تبلط نأ قبس دقل ؟همالك متي مل اذامل تفرعو ..متي ملو

 ..هلبقتسمو هلامأ ىف اهكرشي الأو ,هتثعب عوضوم نع
 اهنأك اهيتنجو ىلإ عفدنت ءامدلا تأدب دقو ءهدعو نم هلحت اهنأك تلاقو

 : هقيطت ال اجرح اهسفن فلكت
 .كدحول رفاستاحو -
 هتراظن فلخ نيتظحاجلا هينيعب اهيلإ رظنو .هبتكم قوف ىنحناو

 : هنذأ قوف هتراظن عارذ لدعي وهو لاق مث ؛ةكيمسلا
 .ىكيلع فقوتي هد -

 : ةتفاخ ةكحض لعتفت ىهو تلاق

 !؟ سب انأ ّىلع-

 : ءابغلا نم ةباحنس ههجو ىلع تعفترا دقو لاق
 .مهاف شم -

 : هيلإ رظنت ال ىهو تلاق
 نلاركاش ,امياد تلك انآ اننإ «نقيفعيت اه ةنهاخ ىف لاح لك ناعح

 .نابشلا ةيقب ريغ ةينات ةجاح
 : هؤابغ دتشا دقو لاق
 .هيأ كدصق ..ىفيف اي مهاف شم انأ -

 : ةيرخسلاو مكهتلا نم ةنر اهتجهل ىف عضت نأ دمعتت ىهو تلاق
 ! كينهأ ..سيوك كقوذ امنإ -

 : هئابغ رحب ىف هباصعأ دقفي أدب دقو نيمأ لاقو
 ؟ هنا نلوقت ةزياغ ,:ةحارضي دينك كوسا :نقيف-
 : تلاق
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 ةلاتسشش د لان لك ىاعوب ةسئاردملا ةحاهجج شم ةلاسيعلا* انآ" ت
 ةيلك ىف تنب ملكتب كوفاش ةبلطلا ضعب نأ رهظي امنإ ..شينمهتام
 :كتعمتس ىلع يتساحت ناشلع كل لوقا .توبخ ::قوقحلا

 ةكحض كحضي وهو لاقو :ههجو ىلع نم ءابغلا ةباحس تحازناو
 :ةريبك

 زب ةنبلا تح: قيزاكزلا نف ةشئاع امرمع لوط: ضقت كتيئود
 .اهتمع عم ةدعاقو قوقحلا ةيلك تلخدو ..ةيهيجوتلا تذخأ ام دعب

 تعاض دقو تلاقو كشلاب ناتئلتمم اهانيعو ىفيف هيلإ ترظنو |
 : اهيتفش قوف نم اهتماستبا

 .كتخأ تنب اهنإ نينم ذم اوفرعياح ةبيلطلاو بيط -

 : ىفيف مامتها رس فشتكا هنأك ثبخ ىف لاق

 .ةبلطلاب اهيفرعت ىتناو ..اهيب كفرعأ انأ ..كل لوقأ -

 :ةوعد يلام انآ -
 : ددوت ىف لاق

 كنإ كنم بلطأ ىقح نم ىقبي ..ريتك كتمدخ ىنإ ىلوقتب شم ىتنا -
 ,ىد ةمدخلا ىل لمعت

 .تتكشو
 ءىشو ..هددرت ىف رثعتي هناسل أدب دقو ءاهيلإ رظني وهو درطتساو

 : هتراظن ةفاح لوحو هتهبج قوف عملي أدب قرعلاك

 ؟ ىتمإ اهيب كفرعأ ىبحت -
 ٠ تفاخ توص ىف تلاق

 .نياع تنأ ام ىز -

 : : لاق

 .ةسماخ ةعاسلا ةدراهنلا -'

 : تلاق

 .عنام شيفام -

 فاسأل ةققت يلق تانرضو لاق
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 ؟ نيف -

 : تلاق

 .تيبلا ىف ىدنع لضفتت -
 : هتأرج لكب نيعتسي هنأك لاق

 ,ةدح ىف هيلإ تتفتلاو ..نسحأ ةرب لباقتن ..تقولد تيبلا شالب ..أل -

 .انأ ..انأ ..ةرب دح تلباق ام ىرمع انأ ..ةرب دح لباقأ شتدوعتم انأ -
 «مزاللا نم رثكأ تدتحا اهنأ ىلإ تهبنت اهنأك ةدحاو ةرم تتكسو

 .اهتطخ دسفي دق ادادتحا

 . 6 و لاق م ةرتك نيدأ تكسو

 .انه كل هلوقأ شردقا ام امثإ . .هلوقن امل ةجاح رسخناح
 : اهتوص ىلع ةرطيسلا نع زجعت ىهو تلاق
 ؟ هيل -
 : ربصلاب نيعتسي ىهو لاق
 ىللا مالكلاو تاركذمو ..ملعو ..تارشح بتكم ..لغش بتكم هد نأل -

 .ىتناو انأ ..نينثا الإ شمهيم مالك ..صاخ مالك هلوقأ زياع

 ..دحلا اذه ىلإ اقيقر ءرفنملا ههجوب نيمأ
 : اهسفن ثداحت اهنأك تفاخ توص ىف تلاقو

 .ةرب كلباقأ ىنإ ىنم بلطتب تنإ -
 : ءوده ىف لاق

 .ةويأ -

 : تفاخ دادتحا ىف تلاق

 .شردقأ ام -

 : هلاعفنا هجرشحي توص

 نع نيهيات لضفناح ..انحا ىنعمشا ..ىفيف اي اولباقتيب سانلا لك -
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 ياخ نط انا. رهع رم رمال طففاحي نكن ةداحلو:,ىكم| ةياغل ندعي
 ”يضفزت ىآ ىلبقت كلن نم ىتتإو ::يمالك ىعمست كنم باطآ ىنا ىكيلع
 نفح نعت نيتباك كتلك فر اع نقم نس لاقي« مالك ىعفشت مزال اننإ

 : ةمهأس ىهو تلاق

 .دح لياقأ شتدوعتأ ام انأ امنإ -
 : لاق

 .كلباقأ تبلط شتنكام .تالباقملا ىلع ةدوعتم ىتنك ىلو ..فراع انأ -

 : هنع

 ؟ نيف -

 ريك ةفانسباو ةهاجو قالا قو لاق
 .لينلا رصق ونيزاك ىف لباقتن ىبحت -
 : تلاق

 .هد نيف -

 : لاق
 .لوط ىلع ىريوكلا بنج ىللا -
 : تلاق

 .ىلع ديعب هد ..أل -

 : ناكملا اذه الإ ةرهاقلا ىف فرعي ال هنأك ,كابترا ىف لاق
 ..سابع ىريوك دنع ىللا ..مامحلا ونيزاك بيط -

 : تلاق

 :قييط
 هسافنأو ةعرسب اهءارو اطخو ..هحفاصت نأ نود بابلا وحن تعفدنا مث

 ؟ اهفقوتسي هنأك لاقو ,ةروهبم
 ؟ ماك ةعاسلا ,شانقفتاام -

 : مهجتم اههجوو «ةعيرس ةتفل هيلإ تفتلت ىهو ءمستبت نأ نود تلاق . 1
 .ةسمخ ةعاسلا انلق -

 : اهيآر نع لدعت نأ ةملكب قطن ول ىشخي هنأك مالستسا ىف لاق
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 .رضاح -
 ههجوو «هناكم نم اهبقري لظو ..هييحت نأ نود تقلطناو ..بابلا تحتفو

 مث ..هتراظن جاجز فلخ شعترت ةيئيق شومرو .ةروهبم هسافنأو ءنقتحم
 نإ ىشخي هناك ةكيطب تاوطخ ىق هبتكم ىلإ داعو ..ءودنف ىف بابلا قلغا
 تاسارك بتكملا ىلع ىأرو ..هملح طقسي نأ ..هتحرف هنم طقست نأ عرسأ
 اهب قحلي نأ مهو هدي ىف اهلمحو ..اهتيسن ىفيف نإ ..مستباو ..تاركذملا

 نكت مل اهنإ ..ةريبك ةماستبا مستبي ىهو لدعو داع هنكلو ..اهل اهيطعيل
 .تاركذملا هذه ديرت
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 اهتخأ بحصتل بادآلا ةيلك ىلع رمت نأ نود ةعماجلا نم ىفيف تجرخو
 اهراكفأ عم ةديحو ..ةديحو نوكت نأ ديرت اهنإ ..تيبلا ىلإ اهتدوع ىف ةليبن
 ..اهتايح ىف ريبك ثدح ىلع ةلبقم اهنإ ..ةقزمملا اهسيساحأ عم ..ةتتشملا
 نيف كلذ مغرو لج لواو :.ءاقل لوآ :::لجر عم اهل ءانقل لوا ىنلع ةليقم
 ..ةضوبقم اهباصعأو ..ضوبقم اهردصو ..ضوبقم اهبلقو ..ةحرف تسيل

 .روعألا نارصملا ةيلمع اهل ىرجيل حارج عم دعوم ىلع اهنأ سحت اهنإ
 .هبحت ال لجر ءاهتايح ىف لجر لوأ نإ
 فرعت ىتح اهينيع مامأو ءاهنهذ ىف ةقيقحلا هذه عضت نأ لواحت ىهو

 ,ةكبترملا اهراكفأ طسو اهنهذ نم رفت ةقيقحلا نكلو ..اهئوض ىلع اهقيرط

 نوكي نأ ىلع رصت دوعتو ..اهسيساحأ مويغ طسو اهينيع مامأ نم برهتو

 اهتخأ نم لقأ نوكت ال ىتح ..اهتبطخل مدقتي نأو ..لجر ىأ ..لجر اهل
 .صقنلاب ساسحالا اذه لك لمحتت ال ىتح ..ىرغصلا

 ثحبت ملو ..اهسيساحأ نم جوم ىف ضوخت .ةهئات ىهو تيبلا تلخدو

 ةفقاو ىليل اهتخأ تدجوو ..ةرشابم اهترجح ىلإ تلخدو ءاهتداعك اهمأ نع
 : ةلئاق ىليل اهيلإ تتفتلاو ..اهيحت ملف ..ابوث قلعت اهبالود مامأ

 ؟ لامأو ةليبن نيف -
 : تاربنلا عئاض توص ىف ىفيف تلاقو

 .شفرعأ ام -
 : اهسفن ثداحت اهنأك لوقت ىهو .بالودلا لخاد لطت ىليل تداعو
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 ..نوفيلت ةعاس لك .ةيوطخبو# ا نتاع ستاك

 ا
 ! علد شالب ..ىتكسا ىبنلاو -
 : ةدحلا هذه ريغ اهتخأ نم رظتنت نكت مل اهنأك ىليل تلاقو

 .ىتبوطخ ىز ةبوطخب ىكيلع مكحي ام انير
 : ادادتحا دشأ ىهو ىفيف تلاقو
 .ةمعنلا ىلع شيرطبتت ام ..شيلهتستام كلصأ -

 .ةطخاسلا اهتاقيلعت ىلع اهتمص نولضفي
 ؟هيف ريست نأ ديرت ال ءقيرط ىف ريست اذامل ..دعوملا ىلإ بهذت نل اهنإ

 .ةرئاح ىهو
 اهطيحي ابلق تدجو ول ..اهيأر بناجب ايأر تدجو ول اهتريح ىف تنمتو

 وأ ..اهمأ وأ ..ةليبن اهتخأ تلأس ول تنمت ..اهكايترا نم اهجرخيو .هنانحب

 تناك ..نهنانح ىلع اهرمع لوط تدرمت دقل ..عيطتست ال اهنكلو ..ىليل

 ىلإ ةجاح ىف تسيلو :نهنانح نم ىوقأو ءنهنم ىوقأ اهنأب رهاظتت امئاد
 .نهمامأ ةفيعض ودبت نأ نآلا عيطتست نلو ..نهيأر

 .اهدحو اهتريحو اهرس لمحت نأ بجي
 ..ةريح اهلو ءرس اهل تنب لك ..تانبلا ةيقبك ..ةريحو رس اهل حبصأ دقل

 ؟ةريحو رس اضيأ ىه اهل نوكي ال اذاملف
 نيمأب ىهابتت نأ عيطتست ال اهرسب ىهابتت نأ عيطتست ال اهنكلو

 .اهسفن نييو اهنيب ىتح ..ديسلادبع
 ةعبارلا ةعاسلا ىف اهتآرم مامأ فقت نأ ىلإ اهكابتراو اهتريح اهتعفدو

 .اهدعومل دعتستل فصنلاو
 ىذلا بوثلا نأ فرعت تناك اهنكلو ءاهبايث لمجأ راتخت نأ تلواح
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 ىف الامها رثكأ تناك . اهب نتعت د مل اهنكلو ٠ اهتنيزب ىنتعت نأ تلواح

 ..موي لك نم اهتنيز

 .لجرل نيزتن نآ ءاهماقم الو ءاهتمارك
 : ةضقانملا لمتحت الة رتاب ةجهل ىف اهل تلاقو اهمأ ىلإ تبهذو

 .ةعماجلا ةحيار انأ -

 : ءوده ىف تلاقو اهمأ اهيلإ ترظنو

 ؟ هيل ةدك ةنالعز كلامو -

 : ةرتابلا ةجهللا سفن ىف تلاقو

 .ةنالعز شم -

 رثكأ ىهو تيبلا نم تجرخو ءاهييحت نأ نود اهمأ مامأ نم تبحسنا مث
 بيس نع اهلأستل نكت مل اهمأ نإ ؟تبذك اذامل .. اهسفن ىلع ةروث

 ءاهولأسي نأ نود جرختو لخدت اهنوكرتي مهنإ ..اهيف قثت ىهف ءاهجورخ

 ,ةدتحم اهتارظنو ..ةيوق ةغساو تاوطخ ىف عراشلا ىف تراسو

 .ةقانخ ىلإ ةبهاذ اهنأك ءناتمومزم اهاتفشو

 «لينلا ءىطاشل ىذاحملا عراشلا ىف تفرحناو ءسابع ىريوك تربعو

 .. اهردص نم اقيمع ًاسفن تدش مث .مامحلا ىنيزاك مامأ ةددرتم تفقوو

 مث ..دئاوملا اهيف رشتنت ىتلا ةعساولا ةقيدحلا ىلإ ىدؤملا ملسلا تلزنو

 نويعلا تارشع نأ تسحأو ..مهارت ال ىهو سانلا ىف اهينيع ريدت تفقو

 نوفرعي ..تانوسرجلا ىتح ءاهرس نوفرعي سانلا لك نأو ..اهلوح ةفتلم

 ةماستبا مستبيو ءاهيلإ هدي دمي ..اهمامأ نيمأ تدجو اهنكلو ..دوعت نأ
 . .هيتفش نيب هتراظن نأ اهيلإ ليخ ىتح ..ادج ةريبك ..ةريبك

 : هتماستبا عسي ىتح احوتفم لازي ال همفو نيمأ لاقو

 : روتف ىف تلاقو
 .كبجعي ام ىز -
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 : اهب وطخي وهو لاق
 لي حلا وستتا نكيلا ىلع نعش نظأ>
 هيعارذ قيما عفرو :ناتماص امهو::لينلا ىلع ةلطم ةدئام لوح اسلخو

 : لاق مث ..ههجو ألمت ةريبكلا هتماستباو ءنوسرجلا ايدانم هيديب قفصو
 ؟ هيأ ىدخات ىبحت -

 : ءاملا ىف اهترظنب تقلا دقو تلاق
 .ةحانج آلَو-
 : اهعضو ةطخ نع عفادي هنأك سامحب نيمأ لاقو
 موي دعسأ هد ..ةلفح لمعن مزال انحا هد ..نكمم شم ..ىازا ةجاح الو

 .ىتايح ىف
 دورب ىف تلاق

 ىاش -

 : درطتساو اهيلإ تفتلا مث

 .ةجاح الو -
 : لاق

 ..كيك ..هوتاج ..ةجاح ىدخات مزإل ..ليحتسم -

 : تلاقو ءفرق ىف هيلإ ترظنو
 .لكآ ناشلع ةياج شم انأ ..ةجاح الو-

 : نوسرجلل لاقو ءاهتدح علتبي هنأك هقير نيمأ علبو :
 .تايولحو .كيكو ءهوتاج ةيوش انل تاهو -
 ..نوسرجلا فرصناو
 ..هتماستبا تأده دقو .نيتظحاجلا هينيع لكب اهيلإ رظني نيمأ ذخأو

 اميرو ..هتراظن جاجز ىلع ميغتو ههجو ألمت اهنإ ..أدهت مل هتحرف نكلو
 عم مامحلا ونيزاك ىف سلجي اهنأل حرف هنإ ..ىفيف اهببس هتحرف لك نكت مل
 ىاشلا بلطي نأ عيطتسي هنأل حرفو ..ةاتف ىأ تسيلو ..ةلئاع نم ةاتف ..ةاتف

 .تايولحو كيكو هوتاج بلطيو ..نينثال
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 .هتحرفب ايفتكم اتماص لظو 1

 : ءاملا ىف رظنت لازت ال ىهو ىفيف تلاقو

 .هيا ىل لوقت زياع تنك -
 : لاق

 .ةيوش دعقن امل شم -

 : تلاق

 .رخأتأ ردقأاح شم انأ ..أل -

 ,هصيمق ةقاي نم هقنع دمو .هتسلج ىف لدتعا مث ..اًيلم نيمأ اهيلإ رظنو

 : هدعأ نأ قبس اليوط اباطخ ىقلي هنأك لاق مث حنحنتو'

 مويلا هد ..ىتايح ىف موي دعسأ هربتعأ ةدراهنلا ..ىفيف اي ىفوش -

 ..هلل دمحلاو تققحتا ىمالحأ نم ملح زعأ ققحأ ناشلع هرظتناب تنك ىللا

 فراع انأو «ةيوناثلا ةسردملا ىف تنك ام موي نم ..هد ملحلا الإ لضاف شم

 ىنإو ..مولعلا ةيلك لخداح ىنإو ..زاتمم ةجردب ةيهيجوتلا دخاح ىنأ
 ..ةثعب ىف رفاساحو ..ةيلكلا ىف ديعم نيعتاح ىنإو ..ىتعفد لوأ نوكاح
 ىقالأ ىنإ وهو ..ريخألا ىملح الإ ىنصقان شم ..هللا لضفب ققحتا هد لك

 .اهزوجتا ىللا ةاتفلا

 .ءاملا ىلإ رظنت تداع مث ,ة درس ةتفل ىفيف هيلإ تتفتلاو

 .هسافنأ

 .ىنات دح شيبحتبام كنإ تفرعو ءشينبحتب ام كنإ تفرع ..ةجاح
 : هيلإ رظنت نأ نود ىفيف تلاقو
 .رابتخالا تحت ىنططاح تنك ىنعي ..هيا كدصق -

 : لاق

 رابتخالا امنإ ..تارابتخا اهلك ايميكلا ىز ةايحلا نإ كل تلق قبس انأ -

 ؟كيأر هيا ..كيأر فرعأ ةزياعو ..ىتنإ الإ هتجيتن ددحياح شدحام ..هد

 : حرفت نأ نود ىفيف تلاقو
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 .لغتشاو صلخاح
 : مالكلا اذه اهنم رظتني ناك هنأك مستبي وهو لاق

 ىقبت ام ةياغل ىلضفتو .كانه ةعماجلا لخدنو ءاكيرمأ ةياجلا ةنسلا
 .نامك نوتكد تيقب نوكأ انآو :ةروتكد

 نيمأ داعو ؟ديرت اذام ىردت ال اهراكفأ ىف ةهئات ىهو ىفيف تتكسوو
 ش : اهدعاسي هنأك لوقي

 .ةمهاس تلظ ,ىفيف درت ملو

 هوتاجلا عطقو ,ىاشلا تادعم امهماما عضوو ,نوسرجلا ءاجو

 0 0 ا ا مكلاو

 0 راقتحا اهلك ةرظن يلإ

 ةكوشلاب اهادحا ا و ل
 اهمدق مث ..ةكيمسلا هتراظن جاجز تحت اهصحفي هنأك هنيع نم اهبرقو
 : الئاق ىفيفل

 قيس ةتاسنبا شيف تعمشياو ةةالوكيشلا ينحت 3 ..ةتالوكيش ىد -

 .ةدراب

 ,هنيع نم اهبرقو ىرخأ ةعطق عفر مث ..اهقبط ىف هوتاجلا ةعطق عضوو
 هنأك ..ةيهش ىف ..لابقا ىف ..حرف ىف اهمهتلي ذخأو هقبط ىف اهعضو مث
 .اهي ملعي ناك ةينما ىلع رثغ

 رظنتو «ةئيطب ةريغص تافشر هنم فشرت ىاشلا ناجنفب ةكسمم ىفيفو
 .فرق ىف ..اهينفج تحت نم هيلإ

 ,ةدئاملا ىلع اهناجنف تعضوف ,توصلا اذه نم اديزم ىفيف لمتحت ملو
 : ةلئاق .ةفقاو:تزفقو
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 .تقولد حورأ مزال انأ - ٠

 : هتلهذأ ةشهدلا نأك ءاسلاج لازي ال وهو ؛ .ةشهد ىف نيمأ اهيلإ رظنو

 .هوتاجلا شيتلك ام ةسل ىتنا هد -

 : تلاق

 .شردقأ ام ..هيسرم -

 : الوهذم سيل ىهو لاق

 : مزح ىف تلاق
 ! ترخأتا انأ ..حورأ مزال ..شردقأ ام -

 : لاقو افقاو بهو .
 د لباقأ ردقأ ..كيأر شيلتلقام -

 : ةريغص ةماستبا اهيتفش نييو .هيلإ اهدي دمت ىهو تلاق

 .داعيم هاعم ددحو ..نوفيلت هل برضا -

 : اهحفاصي ىهو لاقو ههجو ىف ةحرفلا تقلطناو
 .كلصوأ ىجآ امل ىنتسا ..ايندلا ىف لجار دعسأ انأ -
 : هدي نم اهدي بحست ىهو تلاق
 .اياعم جرخت شحصيام ..تنأ كيلخ ..أل -

 .ههجو ألمت ءاهلب ةماستباو .هفلخ رظني فقاو ىهو .هتكرتو

 .اهتيب ىلإ ةدئاع تراسو

 ركفت نأ عيطتست ال اهنإ
 .سحت نأ عيظتست ال

 عولخم سرجك ءتوص الب قدي اهبلقو . .عادصلاك ءىش اهسأر ىف

 .ناسللا
 اهنأك لوقت اين انآ تفقوو ٠ ءاهمأ ىلا اوت تلخدو ,تيبلا ىلإ تلصوو

 .ىركسع غالبب هيلإ ىقلت
 ىجيياح ديسلادبع نيمأ ذاتسألا همسا دحاو هيف نإ دمحأ هيبآل ىلوق -

 لباقي
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 هنا ةلباميقت
 : ةعرس ىف تلاق

 .دوجوم ىلاخ نوكي نسحألاو ..ىنبطخي ناشلع -
 : مألا تلاقو

 .ةقفاوم ىتناو -

 : ةبصتنم ىهو ىفيف تلاق

 .ةويأ -

 : مألا تلاق

 .هدك لبق هيتضفر ىللا هد شم -

 : اهيلإ رظنت ال ىهو ىفيف تلاق
 .هويأ -

 : بجع ىف مألا تلاق
 .كيأر ىتريغ ىكالخ ىللا هيا ..لصح ىللا هياو -
 : تلاق

 .صالخ ىقبي ..وه الإ شيفام مادام ..صالخ -
 1 عزج ىف مألا تلاقو

 .ىد ةقيرطلاب زوجتي دح ..ىتنب اي هد مالكلا لوقي دح -
 ىزوجتتاح شم كنا ةمهاف سانلا امنإ ..وه الإ شيفام نإ كلاق نيمو

 .مولبدلا ىدخات ام دعي الإ

 : ةدح ىف ىفيف تلاق

 ..ىنبحيب هنإ ةيافك ..لبقتسم هلو ءسيوك هد ..هتلبق صالخ انأ -
 ..ايارو هسفن بعات ةنس هل ىقب ..صلاخ ىنبحيب

 تقلاو ..اهءارو بابلا تلفقاو ..اهتفرغ تلخدو ..اهمأ مامأ نم ترجو
 .ريرسلا قوف اهسفن

 .تكيو
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 صقري ذخأو «ايسفلا» داقو ,حابصلا ىف حودمم جرخ

 راس مث ..ةريبك ةقارشا ههجو ىلعو «ةزيجلا عراوش ىف اهب
 ىلع طغضي وهو ؛ةعماجلا ىلإ ىدؤملا سرادملا عراش ىف

 ..تانولابلا ةعقرفك اتوص ردصيف .هرخآ ىلإ نيزنبلا حاتفم 5
 مستبا مث ..هلك عراشلا المت ةجض ريثيف رارمتساب سكالكلا ىلع طغضيو
 شوفنم بوث ىف ريست ىهو ةنيمأ هتليمز همامأ ىأر امدنع ةريبك ةماستبأ
 .ةيولقملا ةيسمشلاك ديعب نم ىدبتف ٠ تانوبيج ثالث قوف

 تداك امدنع ةدحاو ةرم لمرف مث ,اهتعرس رخآب اهوحن ابسفلا داقو

 ! ىنتومت زياع تنإ ..حبصلاع حبطصا ..نونجم اي ..حودمم -
 ةرمح هوسكت اههجوو ءابسفلا قوف سلاج وهو هيلإ رظنت ترادتسا مث

 .ةحرف اهفصنو ءبضغ اهفصن

 : هيابش ةعمل هينيع ىفو اهل مستبي وهو حودمم لاقو
 ! كبح برجأ تيبح ..توم ىنيبحتب كنإ ىلوقتب شم ىتنإ -
 : اهمدقب ضرألا قدت ىهو تلاقو
 شلهاتستام تنإ .كبحاح شمو ..كتيبح ام ىرمع ..شكبحاب ام انأ -

 .بح
 : سئايلا قشاعلا رود لثمي وهو حودمم لاقو

 : اهيفتك زهت ىهو ةنيمأ تلاقو
 .ةدحاو لك عم سالج لكأتب تنأ -
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 : هيتفش قوف صقرت هتماستباو حودمم لاقو
 .لوف شتودناس مهاعم لكاب ةيناتلا تانبلا ..سب ىتنا ..كتايحو ادبأ -
 : بضغلا لعتفت لازت ال ىهو تلأق
 .ىلاح ىف ىنبيستو ..ىوهتت حمست بيط -
 : داج توص ىف حودمم لاقو

 .كفونشا ندق[
 : بضغلا لاعتفا ىف ةرمتسم ىهو تلاق

 ؟ ىتمإ -
 : داجلا هتوص ىف لاق

 نيتنس دعب -
 تقرا هناك فك وبصو

 : مستبي نأ نود لاق

 دعبو ..ابسفلا ىبكرت شيضرتبام كلصأ ..ىنوم اي سب ىنيمهفا -

 ةيبرع ىرتشاح شم ..رينويلم ىقباح نيتنس دعب ..ةيبرع ىرتشاح نيتنس

 .ةسورع ةيبرعلا ىف طحاح امنإ ءسيو
 :تيهع يف انما كلامو
 ىنييس :.كقوشأ ةزياع شم ..ةرايطاالو ؛ةيبرغ كاعم بكراح ال انأ“-

 .كوجرأ ىلاح ىف
 قلطنا مث ؛هرخآ ىلع ابسفلا نيزنب حتفو ,ةريبك ةماستبا حودمم مستباو

 : لوقي ىهو اهب
 ! نيتنس دعب ..شيسنتام -

 هعبتت لازت ال ىهو ةيولقملا ةيسمشلاك ريست تداعو ..هفلخ تمستباو

 ىلإ قلطني مث هئالمز دجأ هفلخ بكري امثير ءاديعب فقي هتأرو ..اهينيعب
 .ةعماجلا

 ةسمصخملا ةلظملا تحت اهنكرو ءابسفلا ىلع نم حودمم لزنو

 هنولطنب قلعت دفو ؛ةليوطلا هتماقب ريسي وهو هئالمز ىلع لبقأ مث :تاجاردلل
 .رقبلا ةاعر مالفا لاطبأ نم ريغص لطب هنأك ادبف .هرصخ لفسأب

 : اكحاض زوزع لاق مث «نيللهم هؤالمز هلبقتساو
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 ؟ حودمم اي ةدراهنلا هيأ كتاعورشم -

 : مودمم لاقو

 ىف دحاو عورشم الإ شيفام ..تاعورشم تلطب ءصالخ ..شيفام -
 .شكعفنيام ء:ىغامد

 ؟هيأ عورشم -
 : حودمم لاق

 .هوفرعتاح ةركب -

 : ليلخ لاقو

 ؟ كيأر هيا ..هاماحم ةكرش لمعن جرختن ام دعب ركفنب انحإ -
 : حودمم لاقو

 .جرختاح شم انأ -
 : ديرف لاقو :ةشهد ىف هؤالمز هيلإ رظنو
 .طاشقلا ىز ىشامو «حجنتب ةنس لك تنا هد ..ىازا جرختتاح شم -

 : حودمم لاقو

 ةيفتلاو لغتساو: :.ىواةكسلا ةعساسللا قم جرخك اس ..لمكاج شد
 تعقو ىتلا ةبيصملا رس نع نولعاستي مهتأك ءضعبل مهضعب ءالمزلا
 : هدبع لاق مث :ةساردلا ىف رارمتسالا نم هعنمت ىتلاو :مهليمزل

 .حودمم اي ةراسخ سب -

 : حودمم هعطاقو

 .ةعماجلا ىف لضفأ ىنإ ةراسخ -

 :ديرف لاقو ؛نوقرفتي اوأديو ةرضاحملا ءادتبأ سرج قدو
 .حودمم اي ةرضاحملا لخاد شم -

 : اكحاض ودمم لاقو

 .تازيساهملا ىف شيلام نا فزاع دنا الع
 مهعدوي هنأك «ةيلكلا ءانب لخاد نوفتخي مهو هءالمز بقري افقاو لظو

 ثيح ىلإ ةليوطلا هتماقب راسو .ةريبك ةماستبا مستبا مث ..ريخألا عادولا
 عراوشلا ىف صقري ءاهب قلطناو ءاهيلع سلجو «روتوملا رادأو ءابسفلا كرت |

 .ىفيفع ىطسألا ةشرو ىلإ ..قوللا باب ىلإ لصو نأ ىلإ
 : هجولا للهتم حيصي ىهو ةريغصلا ةشرولا لخدو
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 .ىفيفع ىطسأ اي ريخلا حابص -
 : ةريبك ةماستباب هلبقتسي وهو ىفيفع لاقو
 :ةلقلا عابط" «حودمم يبس اي نوذلا جاين:
 - ةتيرفع  ءاقرز ةلدب بذجو ؛ةشرولا لخاد ةرايس فلخ حودمم أبتخاو

 ىدتريو .هصيمقو هلاورس علخي أدبو ..طئاحلا ىف قوقدم رامسم ىف ةقلعم
 .ءاقرزلا ةلدبلا

 ىفيفع ىطسألا ةشرو ىلع ددرتي ةقباسلا روهشلا لالخ حودمم ناكو

 مث ؛هءادغ لوانتيل هلزنم ىلإ دوعي مث ,حابصلا ىف بهذي ..موي لك ..ماظتناب

 لاوط لمعي ناكو ءاسملا ىتح اهيف ىقبيو ةيناث ةرم ةشرولا ىلإ بهذي

 ىلع فرعتيو ءىفيفع ىطسألا نم لمعلا رارسأ طقتليو .هيديب تقولا
 ناك ..هسفن دجو ..هملاع دجو هنأ سحي ناكو ..مهتقث بستكيو نئابزلا

 سحي ناك ..هاديو «هانيعو هنهذ ؛ءطشن هيف ام لكو ءفغشب لمعلا ىلع لبقي
 لك ديدجلا هلمعب قلعت امدنعو ..هتميق هل ناسنإ ..اجتنم اناسنا حبصأ هنأ
 : اكحاض ىفيفع هل لاق ةرم لوأل اهيدتري ءاقرز ةلدب ىرتشا .قلعتلا اذه

 ةلدبلا ..ةعماجلا عوتب نم كيلع نياب هضرب ..حودمم ىساي فرعت -
 .وشحلا ىلع كرلا ..لجارلا شريغتب ام

 : حودمم لاق اهمويو
 الإ شاهيفام ةعماجلا ..ىطسأ اي كوبأ ةايحو ةعماجلاب شينركفتام -

 .ةيلطاوع ةيوش
 : سامح ىف ىفيفع لاقو
 اوناك ىلهأ تيراي ..ةنيز ملعلا هد ..حودمم ىسأاي هدك شلوقتام -

 :ةعماسلا ضولختم ادق
 : اكحاض حودمم لاقو

 .هينج نيرشعب فظوم تقولد كنامز ناك
 : ىفيفع لاقو

 .سناسيللا ةوالح اي ..سناسيل ..فقثم ىمسا ىقبي ناك ةضرب امنإ -

 ردقي نأ عيطتسي ىفيفع نكي ملو ..ارجأ هل صصخي نأ لواح .هيف رمتسا
 لازي ال هنإ ..لامعلا ةيقبك الماع هربتعي نأ عيطتسي ال وهف ..حودممل ًارجأ
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 ىس» ب ةيداني لازي الو ..ةريبك ةلئاع نباو ,ةعماجلا ىف ابلاط هربتعي
 : اموي هل لاق دقو ..حودمم ذاتسألا وأ «حودمم

 فراع شم سب .كقح كليدأ ىسفنو ..حودمم ىساي راتحم انأ هللاو -

 .ماقملا دق ىقبت نكمم شم ةيموي ىأ نإ ىلايهتم ..كردقأ
 : حمودمم لاقو

 ملعتاب ىنأ ةيافك ..ةدايزو ىقح دخاو انأ ..ىطسأ اي هدك شلوقتام -
 .عراوشلا ىف عياص رودأ ام لدب ..ةعنص

 : ىفيفع ىطسألا لاقو

 هل كرتو ..ىفيفع ىطسألا نم ارجأ لوانتي نأ حودمم ضفر دقو

 ربكي نأ هنكمي هدنع لغتشي لماع ىأ نأ ملعي وهف ..ةعرسب كوكشلا هذه
 مث ىتسوك ةجاوخلا ةشرو ىف ربكي نأ وه عاطتسا امك .هسفاني نأ ىلإ

 ىقاب نع ةشرولا زيمي حردمم نأ مث ..هنئايز ىتبسوك نم ذخأيو ةشرو حتفي
 دقو ..ةعماجلا ةبلط نمو ةريبك ةلئاع نم لماع ةشرو لك ىف سيلف ..شرولا

 ..ءىشب هيلع نضي نأ عيطتسي الو ,؛هتقادصب ىهابتيو ءحودمم بحي ىفيفع
 ةعرسو .ةحرملا هحورو ,هتلوجرو «هئاكذب بجعم ..اضيأ هب بجعم وهو
 ..اهب لمعي ىتلا ةقيرطلاب انايحأ هرياعي ناك نإو ..لمعلا رارسأل هطاقتلا
 ىلع دقريو ..لامعلا لعفي امك اهلك هديب ال ؛هعباصأب رايغلا عطق كسمي هنإ
 ..لامعلا ةيقب لعفي امك هلك هدسج ىقلي الو ءباسحب ةرايسلا تحت ضرألا

 : هل لوقي ناكو
 ! كيلع ةليقت ىد ةلغشلا ..حودمم ىس اي كنع -

 .هلك لمعلاب موقي نأ ىلع رصيو ءبضغي حودمم ناكو
 هثداحي ناك هنكلو ..اهيف هكراشي نأ ىف هتبغرب ىفيفع ىطسألا غلبأ دق نكي ملو ةطرخملا ءارش عورشم وه حودمم هب متهي ام مهأ ناك نكلو
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 هيلإ دوعيو .تاكرشلا ءالكوب فوطي ناكو ..عورشملا ليصافت ىف امئاد

 شرولاو عناصملا روزي ناكو ..ةديدج تانايبو «ةديدج طراخم روصب
 .هآر ام ىفيفع ىطسألل ىكحي دوعيو «ةريبكلا ..

 لاقو ,ةرايسلا ءارو نم جرخو .ءاقرزلا ةلحلا ءادترا نم حودمم ىهتناو

 : ىفيفع ىطسألل

 .ىطسأ اي ىد ةيبرعلا ىف ايرهكلا كولس بكرت شم -
 : ةرايسلا روتوم نم ةعطق كفب لوغشم وهو ىفيفع لاقو
 حرابما ..ىوق اهيلع لجعتسم نوبزلا هد ..حودمم ىبس اي هدك هضرب -

 .اياعم ةيبرعلا تيبم انآ شلوقت ..ليللا صن ىف تيبلا ىف ىلع تاف
 : للهتم ههجوو لاقو ءىفيفع ىطسألا نم حودمم برتقاو
 ..رخآلل اندعاست ةدعتسم امنإ :ةديدج تاليكوت ةكرش تفرع حرابما -

 ىقابلاو ..هينج نيفلا الإ شعفدتامو ءاهوبكريو ةطرخملا كلوبيجي اوردقي

 : ىفيفع لاقو

 ؟ نينم هينج نيفلألا بيجناحو ءبيط -
 : داج توص ىف حودمم لاقو

 ؟ ىطسأ اي ماك كاعم تنإ -
 ىف لاقو ءروتوملا ةعطق ىلإ رظني داع مث ؛:ةشهدب ىفيفع هيلإ تفتلاو

 : ضيفخ توص
 .ىتارم ةيلولا عوتب ةغيصلا نيتتح مهيق امب .هينج تيمسمخ - .

 : لاق مث ءاليلق ودمم تكسو

 : ةروهبم هسافنأو لاقو ,ىفيفع ىطسألا دي ىف روتوملا ةعطق تزتهاو
 ..هأب ىازا -

 : حودمم لاقو

 .كعوتب ةيامسمخلا تنأو «نيفلا طحأ انأ ..ةكرش ةطرخملا ىرتشن -

 : هيبجاح نيب ام دقع دقو ىفيفع لاقو
 .ريكفت ةزياع ةلأاسم ىد -

 : حودمم لاقو
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 ىف الإ شركفبام رهشأ تالت ىلاقب انأ هد ..ىطسأ اي ريتك تركف انأ -
 .ةطرخملاب الإ شملحاب امو ..ةطرخملا

 ..هدي ىف ىتلا روتوملا ةعطق حالصاب لغاشتو ءىفيفع ىطسألا تكسو
 نم حلصيو ةلطعملا ةرايسلا قوف ىنحني حودمم أديو .هتوكس لاطو
 .اهكالسأ

 : ىفيفع لاق ةأجفو
 انأو ,نيفلا عفدتاح تنإ تنك اذإ ..ىد ىازا ةكرش ىقبت ىد امنإ -

 : حودمم لاقو
 .هينج فالتسمخ اهنمت هد ..ىازا ىدحول -

 : ىفيفع لاقو

 .ةنكاملا لغش نم هددست ىقابلاو «نيفلألا عفدت ىه ام -
 عملي هؤاكذو ةعرسب لاقو ؛ىفيفع ىطسألا هدصقي ام ىلإ حودمم هبنتو

 : هينيع ىف
 ءاهلك كتعاتب ةشرولا ..سب هينج تيمسمخلا عفدتاح شم تنإ وه ام -

 .. ..ةكرشلا ىف اهتميقب لخدتو ءماك ىوست ردقناح
 ىف لاقو هتشرو ىلع عزج هباصا هنأك :ىفيفع ىطسألا هجو شمكناو

 : لماخ توص

 .ريكفت ةزياع هضرب ىد -

 : سامحب حودمم لاقو
 اهلك ةكرشلا ..صنلاب بسكملاف .ةيوش الو ريتك تعفد ءاوسو -

 .صنلاب
 مث ؛ديدجلا ضرعلل حارتسا هنأك ءاليلق ىفيفع ىطسألا هجو جرفنأو

 : هقيدص سفن ىف ام لك فشكي نأ ديري هنأك لاق

 لاب ىلع ريتك كمادق ةسل تنإ ..حودمم ىس اي كتلغش شم ىد امنإ -

 : ةدح ىف حودمم لاقو

 لغتشا زياع انأ ..ةعماجلا شينمهيام ىنا فراع تنإ ..هيا ةعماج -
 شتقبام ..ىطسأ اي تقولد تريغتا ايندلا ..سولف بيجت ةلغش ..هيداب
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 سان زياع ..سناسيل زياع شم عورشم هدو ..ةجاح لك ىه ةعماجلا
 .كيف ةكربلاو ..اومهفي

 : هسأر زهي وهو ىفيفع لاقو
 .نكمي -

 : ادادتحا رثكأ وهو حودمم لاقو

 نيعطلتمو تاداهش نيدخاو ىللا ةيدنفألا كبجاع ىنعي ..ىازا نكمي -
 فظوتا ..سناسيللاب هيا لمع ..سنايللا دخ ايوخأ انأ وهأ ..ىزاهقلا ىلع
 .لغشلا حوريب هتيرايو ..هينج رشاتتسمخب

 : لاق مث ؛ةرتف ىفيفع تكسو

 .ىازا مهبيجتاح ..لود هينج نيفلألاو -

 حودمم لاقو
 ىنيدياح هنإ ىندعو ايوخأو . .نيشوحتم سولف ةيوش ىل انأ لصأ -

 .هبلطأ ام تقو غلبملا

 لك «غلبملا هيطعي نأب هدعي مل هاخأ نإف ؛هبذك حسميل ,هقير حودمم علبو
 .هنأشيب هتدلاو ثداحي نأ هب هدعو ام

 : الئاق حودمم درطتساو

 .كيأر هيا -

 ىفيفع لاقو

 ريكفت ةزياع -

 : حودمم لاقو

 فرعت ىللا تنا ..هيف تلخد اذإ الإ عفنياح شم عورشملا ىه ام -

 .ىنكراشت زياع شم هأب تنك اذإ الإ ..هلغشت

 : صالخا ىف ىفيفع لاقو

 ككراشا ىنإ ىنفرشي انأ هد . .ةدك شلوقتام . .حودمم ىس أي بيع -

 جب انج هر بش هجر لابو
 .ىطسأ اي ةدك ىلع كفك -

 متا اريرقن ارقي هناك لاقو اهبحس مث ,ىفيفع ىطسألا دي ىف هدي عضوو
 : هعضو
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 ..ةطرخملا طسق مهطح نيفلا ..هينج تيمسمخو نيفلا اناعم ىقبي -

 ةشرو ىلع رودن مزال وه ام . .ليغشت فيراصم اهلمعتسن هينج تيمسمخو

 قف 0 ْ
 : الئاق ىفيفع ىطسألا مستب

 .لوألا 05007 ا ع

 وهو ءاهيف حلصي ذخأو «ةلطعملا ةيبرعلا كالسأ قوف حودمم ىنحناو
 ام لكب ىقلي هنإ ..ةطرخملا نعو ..عورشملا نع ثيدحلا نع فكي ال

 .هتحرف هئيضت ههجوو ..ىفيفع ىطسألا ىلإ مالحأ نم هسأر ىف هنزتخا

 هنولطنب ىدتراو .ءاقرزلا ةلدبلا علخ ءرهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىفو

 ةديورلاك توصيف اذ قلطتاو نيتوخلابن اذار ان مشلا تكرو سيئر
 .تيبلا ىلإ داعو

 تاوطخ ىف لخد مث ..ةدحاو ةوطخ ىف تاجرد عبرأ لك ..ملالسلا زفقو

 :اهيكتقي هناك اهباب ىلع ضي نأ نود هيحا :رسكح بان كفو ةكشاو
 : ههجو ألمت لازت ال هتحرفو لاقو

 .دمحأ اي امام تملك -

 : دراب ءوده ىف لاقو :مارهألا ةديرج قوف نم هسأر دمحأ عفرو

 ؟ هيإ نع اهتملك -
 : هتوص قنخي قنحلاو لاقو .ههجو ىلع نم حودمم ةحرف تباذو
 ؟ هيا الو تيسن تنا ..اهتبلط ىللا سولفلا نع -

 : دورب ىف دمحأ لاقو

 شاهتملكام امنإ ..شتسنام ..ال -
 : حودمم لاقو

 .اهملكا حوراح انأ بيط -
 : دمحأ توص عفتراو

 نكيف دكا وج ييوق ىف لود عيسوبلا انها شايع ام ل:
 .ةدراهنلا سيرع اهل ىاج

 : ةشهد ىف حودمم لاقو

 !! ىفيف -
 ا
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 : دمحأ لاقو

 ؟ هيل شهدنم ..ىفيف ..هويأ -

 : مستبي ىهو حودمم لاقو
 صلختام دعب الإ زوجتتاح شم اهنإ ركاف تنك سب ..ةجاح الو ..ال -

 .ةعماجلا

 : لاقو .ةأجف هتوص عفتراو ,هتماستيا بحس مث

 .ىمأ ملكأ حوراح انأ الاح اهزياع

 ءارش عورشمب لوغشم هلقع عابرا ةثالثو .همأ ةفرغ ىلإ راسو

 تاماستبا نههوجو ىلعو .ثالثلا اهتانب اهلوحو ةسلاج همأ ىأرو

 1 : احرم ودبي نأ لّواحي ىهو خودمم لاقو

 .ةليعلا ىلع فري لزان/ىللا زاوجلا ةياكح هيا -
 : لالد ىف ىفيف تلاقو

 .فرعت تقحل ماوق -

 : عودمم لاقو

 هأب نيمو ..شفرعأ امو زوجتت اهلاحب ىفيف ..ىبختست ةجاح ىدو -

 : نانح ىف مألا تلاقو ,ىفيف ىنيع ىلإ ةبضاغ ةرظن تزفقو

 .مولعلا ةركك ىف قيعم.-
 : عودمم لاقو

 .ةدك ىقبي مزال -
 : ةدح ىف ىفيف تلاقو

 .هيأ كدصق -

 : حودمم لاقو

 .ةجاح الو
 : ةليبن تلاقو
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 .ربخلا اوعمسي لايعلا امل بلقنتح ةيلكلا ةركب هد -
 ىليل تلاقو

 : ةثعب ىف اكيرمأ هاعم رفاستحو -

 :حودمم لاقو
 ,ةننكعلا ملعتت مكيف ةدحاو مزال ..ليحتسم ..ةننكع ريغ نم دعقناحو -

 .وه ام ىز ىشام تيبلا لضفي ىفيف رفاستام دعب ناشلع
 : ةدح ىف حيصت ىهو ىفيف تلاقو «ةليبنو ىليل تكحضو
 .ةقياط شم انأ نسحأ ..كناسل شلوطتام -
 .ةفرغلا نم تجرخو

 .امام اي نيتملك ىف كزياع انأ -
 : اهدعقم نم موقت ىهو ةطاسب ىف مألا تلاقو
 ىحور ..تانب اي اوموق ..ىوق انرخأتا انحإ نسحأ ..ادغلا دعب مهيلخ -

 .ىليلاي دمحأ ىكوخأل ىهدنا

 7 5 .همأ ءارو راسو ..حودمم تكسو

 ىذلا لجرلا نع هلك ثيدحلاو ..ءادغلا ةدئام لوح ةلئاعلا تفتلاو
 نيبو اهنيب لءابستتو ىفيف ىلإ رظنت ىليلو ..ىفيف دي بلطيل هنورظتني
 نوكت نأ بجي اهنكلو ..اهيلع ىدبت ال ةداعسلا نإ ؟ةديعس ىه له ءاهسفن
 مل ..اهنم اظح نسحأ اهنإ ..اهسفنب اهلجر تراتخا دق ىهف ,ةديعس
 رخآ الجر بحت الو ..هبحت ال لجرل بطخت ملو ..جاوزلا ىلع دحأ اهربجي
 .ىفيف هجو ىلع ودبتال ةداعسلاف كلذ مغرو ..اهبيطخ ريغ

 ةداعسلا ..لجرلا ريغو ..جاوزلا ريغ ءرخآ اًئيش ةداعسلا تناك امير
 ىفيفو ..ىفتخت مث ..رمت تاظحل اهنكلو ..ةمئاد ةلاح تسيل ..ةايحلا تسيل
 لقألا ىلع اهنإ ..اهدسحت كلذ مغر  اهنكلو ةداعس ةظحل ىف تسيل نآلا
 .ءاقشلا ىلع ةربجم تسيل

 ىه الإ قبي مل ..دومحم اهبيبحب لوغشم اهلقعو ءمستبتو ثدحتت ةليبنو
 نع هثيدح نإ ..اهبطخي نأ ديري ال اهبيبحو ..بطخت مل ىتلا اهيتخأ نيب
 نأو ..ةينغ اهنأ ىلعو ءريقف هنأ ىلع ارصم لازي ال وهو ..ىهتني ال هرقف
 يطال درك رعت دينا كوالا جوزتي نأ عيطتسي ال ريقفلا
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 رقف نإ ..هرقفب هساسحا ىلع رصتنت نأ غيطتست ال ..جاوزلاب هعنقت نأ
 نأ اهيلإ ليي .: ةوقغ::ساسكلا هتكلو :ةيلافلا ةتردق ىف شيل ةؤفجيم
 .. اهجوزتي نأ فاخيو ..رقفلاب سحي لظيسف .هينج نويلم بسك ول دومحم
 جوزتتو ..اهيتخأب قحلتل ؟ةدقعلا هذه ..ساسحالا اذه ىلع رصتنت فيك
 :ئردت ال اهنأ .- اهنيدح

 دقل :.ةفيفخ ةشعر اهدي ىف نكلو ..ابيط ائداه اههجو ودبي مألاو
 نأ نود اداردزا لكألا دردزت ىهو ..ضرألا ىلع ةكوشلا اهنم تطقس

 أدب مامحلا نأ سحت ..طرفني أدب اهتلئاع دقع نأ سحت اهنإ ..هب سحت

 ..ىرخأ ةلئاع ىلإو ..رخآ تيب ىلإ مهنم لك ..نوبهذيس مهنأ ..حودممو
 تويبلا ىلع فوطت .ةرئاز درجم نكلو ..امأ نوكت نل ..اهدحو ىه ىقبتسو

 ساسحأا ..ربكت اهنأ سحت ىهو ..رخآلا دعب دحاولا اهروزت ةديدجلا

 ..رشكأ تربك اهتانب نم ةدحاو تبطخ املكو ..لبق نم اهدواري نكي مل
 بلغتت ةايح ىف نآلا نم ركفت نأ بجيو ..ةديحو ازوجع نوكتس ..تخاش

 ٠ .ةخوخيشلاو ءةدحولا ىلع اهب
 - ىذلا لجرلا اذه ةلباقمل هسفن دمي نأ لواحي :حراس وهو لكي دمحأو

 أهنإ :هسفنب ةيلوئسملا لمحي نأ هسفن نيبو هنيب ررقيو ..هتخأ بطخيل ءىجيس
 ال اذامل ؟هلاخ ىلع لكتي اذامل ..هسفن ىلع روثيو دوعي هنكلو .هتخأ ةيلوئسم

 ..اهلمحب سانلا ىلوأ وهو .هتخا ةيلوئسم اهنإ ؟هسفنب ةيلوئسملا هذه لمحي
 ىذلا مالكلا دعيو ..فيضلا مامأ اهب ودبيس ىتلا ةروصلا هسفنل مسري أدبيو
 قاش ناحتما ىلع لبقم هنأك ,قيضي هردصب رعشيو ..ةملك ةملك .هلوقيس
 .هيلع هيقلت ىذلا ءبعلا اذه ىلع اهمولي هنأك ىفيف هتخأ ىلإ رظنيو

 ىلإ هبادهأ تحت نم رظنيو ..هعورشم عم هراكفأ لكو سلاج حودممو
 هناك وأ ..هبلاطم ةباجال اهدادعتسا ىدم ربتخي هنأك ؛نيحلاو نيحلا نيب همأ

 .اهبلقو اهلقع ىلإ هنم للستي بقث نع اهيف ثحبي
 لظو ..مهفرغ ىف اهدارفأ قرفتو .ءادغلا لوانت نم ةلئاعلا تهتناو

 ءاليلق رظتناف ءاهتفرغ لخدت اهآر ىتح .هينيعب همأ ءارو فوطي حودمم

 : عستت هتماستباو لاقو ..مستبي وهو ءاهتفرغ لخدو
 .امام اي كملكأ ردقأ -
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 : هثيدح

 .حودمم اي ريخ -

 ,”ىداه توص ىف لاقو ,همأ نم ابيرق جنولزيشلا ىلع حودمم سلجو

 : ىرخألاب هيدي ىدحأ طغضي وهو

 ايوخأ نم تبلط ..ىسفنب هد عوضوملا ىف كملكا زياع شتنكام انأ -

 : ةكحاض مألا تلاقو
 .نامك تنإ زوجتتاح نوكت ىعوأ -
 : حودمم لاقو

 .زاوجلا ىَر ةدك ةجاح ..ابيرقت -
 : ةشهد ىف تلاقو

 .هأب ىازا -

 : ةرئاح ةماستبا مستبي وهو لاق
 ىكينع ىف ريغص نوكأ نكمي ..ريغص شتقبام ىنإ امام اي ةفراع ىتنإ -

 رهش ماك نامكو ,تربك انأ امنإ ..همأ نيع ىف ادبأ شربكيبام نبألا نأل

 ..ىلبقتسم هيلع ىنبأو .هيب موقأ ردقأ ..لمع ىلع ..عورشم ىلع روداب ىرمع
 ..هيف ىدتبا ناشلع غلبمل جاتحمو ءعورشم تيقل اريخأو

 حودمم نأو هلحم ىف ناك اهسدح نأ تفشتكا اهنأك اهيتفش مألا تمزو
 : دهنتت ىهو تلاقو ..ادوقن اهنم بلطيل الإ دارفنا ىلع اهثداحي نأ نكمي ال

 ؟ هيا نأ غلبم -

 : مستبيو اهيلإ رظني وهو حدمم لاقو

 : قهز ىف مألا تلاقو

 ؟نيرشع ؟ةرشع ؟ماك ىنعي -
 : ةطاسب ىف حودمم لاقو

 .هينج نيفلا ..نيفلا -

 ل
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 ؟ حودمم اي هينج نيفلا ..ربخاي -
 نم تالآ ىرتشاحو ..عنصم ..ةريبك ةشرو ..ريبك عورشم هلصأ هد -

 اوقبياح هينج نيفلألا ..ىد ةنالغشلا ىف هرمع لوط كيرش اياعمو ..ةرب
 .نيتنس دعب ةرشع

 : رجفنت ال ىتح اهسفن ىلع رطيست ىهو تلاقو

 ىللا كليداح سناسيللا دخات ام لوأ ..ةقفاوم انأ ..حودمم اي بيط -
 .هزياع تنا

 : داج ههجوو حودمم لاقو
 ةيافل ىرمع نم نيتنس عيضأ ةراسسخ ..لود نيمويلا غلبملا زياع انأ -

 .سناسيللا دخآ ام

 : مألا تلاقو

 .ادبا هد ريكفتلا ركفي شدحام ..لقعا ىنيا اي حودمم اي -
 : حودمم لاقو

 ىلع سب ..كرطاخ ناشلع سناسيللا ذخآو ءاهيف لضفأ دعتسم انأ امنإ
 .عورشملا ىدتبا ناشلع تقولد نم سولفلا ىنيدت طرش

 : لسوتت اهنأك مألا تلاقو

 |/ لبق اوزهجتي مزالو ءاوزوجتياح كتاوخإ نم نيتنب هيف نإ شاسنتام ..بلاط
 .زاهج ريغ نم كتاوخإ بيستو سولفلا دخات زياع الو ..ةجاح لك

 : نقتحي ههجو أدب دقو حودمم لاقو

 .ىعاتب عورشملا ىفكتو ءزاهجلا ىفكت سولف اندنع هيف نإ فراع
 : اهنم تلفت تأدب اهباصعأو ء.اهتوص عفترا دقو مألا تلاقو
 .اندنع ىللاب تنا كفرع شيا ..ةجاح شفرعتام تنإ -
 اهيدت ناشلع ظاملا ةروسإ ةلياش شم ىتنا ..اندنع ىللا شالب - : ههجو ىلع نم همد ناقتحا درطي هنأك دهنتي وهو حودمم لاقو

 ىه ام لدب ةروسإلا ىعيب ..زوجتاح شم انأ ..زوجتأ ام موي ىتسورعل
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 لك نأ فرعأ انأو ..هينج فلا اهدحول بيجت ىد ..بالودلا ىف ةنوكرم

 ةصياونلا نم يدخات ىرذقت هينج نيفلاب نيمأت ةصياوب ةدنع انم دحاو
 .ةياكحلا انيلح ىقبنو ..فلا ىتعاتب '

 : خرصت داكت ىهو مألا تلاقو

 ,ةعماجلا صلختام ةياغل كنع ةلوئسم انأ ..ىرتشاح الو عيباح ال انأ -
 ةدك لبقو ..هزياع تنا ىللا اهيب لمعأو ..اهلك سولفلا دخ ىقبا ةدك دعبو
 .كعاتب غرافلا مالكلا ىلع قفاوأ نكمم شم انأو ..ةلوئسملا انأ

 : ةدح ىف حودمم لاقو

 ةنوكرم سولفلا فياش ىقبأو :.ىرمع عيضأ نامك شردقأ ام انأو -
  اهلغشأ رداق شم انأو ءىمادق

 : مألا تلاقو
 .لقعا ع ودمم ايد

 : هخارص دتشا دقو حودمم لاقو

 جرخاح ؛سولفلا شتدخأام اذإ ىنإ ءكل لوقأ بحأو ..لقعلا هد وه -
 .ةلغش ىأ لغتشا حوراحو «تيبلا نم جرخاحو .ةعماجلا نم

 , ىف ملكتن نيدعبو ؛كلاخ ىأر دخآ امل ىنتسا لاح لك ىلع -
 .عوضوملا

 : ةفرغلا ةرداغمب مهي وهو حودمم لاقو

 .اهدقم ىلاخ ئاز فزاع انآو ..دح ئنتساح شم انأ--
 .اقيقئاح ,اهدكاج نييفلقلاو
 :هئارو تابلا ققصو تفرش نم حرخ مث
 .هلك تيبلا نم جرخو
 .مألا عومد ترمهناو
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 لابقتسال تيبلا دعت نأ بجي اهنأ ىلإ مألا تهبنتو

 ىلع تعضو مث ..ءاكبلا راثآ اهينيع نم درطتل اهشومر زهت

 ؛ىكبت نكت مل اهنأك ىوقلا مزحلاو ءودهلا نم اعانق اههجو |[ ل
 .ناوث نم اهبلق قزمي مل حودمم نأكو

 تحتفو اهنازحأ اهب سودت اهنأك ةيوق تاوطخ ىف اهتفرغ نم تجرخو

 : ىفيفل تلاقو ءاهتانب ةفرغ باب
 ؟ ىفيفاي ريفاوكلا دنع كرعش ىحرست ىحورت شم -
 : دانع ىف تلاقو ءةدح ىف ىفيف اهيلإ تتفتلاو

 .حورأ ناشلع ةبسانم ىأ ةفياش شم انأ ..هيإ ناشلع ..هيإ هتمزل ..أل -

 .ريفاوكلا دنع
 : تلاقو «لادج نم ىفكي ام حودمم نم تذخا اهناك ؛مألا اهلداجت ملو

 ! ىتبيبح اي شالب ..بيط -
 : ةلئاق ةليبن ىلإ تتفتلاو

 نوكي مزال هوتاجلا نإ هيلع ىدكأو ,ةليبن اي ىبورجل نوفيلت ىبرضا -

 .ةسماخ ةعاسلا انه

 : ةليبن تلاقو

 .رضاح -

 .ىليل ىلإ رظنت ىهو مألا تدرطتساو

 ..ةدراهنلا ىجيي ماصعل ىتلق -

 : لامهإ ىف ىليل تلاقو
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 : مألا تلاقو

 دوجوم نوكي مزال ناكو ,ةليعلا نم دحاو ىقب صالخ هد ..ىتنب اي هيل -

 .ىد ىز ةبسانم ىف

 نم لك اوملت ىرورض شمو ..ةليعلا نم دحاو شاقبام ةسل نيمأ امنإ -
 .هبانج لبقتسي ناشلع بدو به

 : ىليل تلاقو

 تشهد اهنأك ةأجف تتكسو ..بدو به نم لك ىقبي ىبيطخ ىنعي -
 ..هبحت ال لجر نع ..اهبيطخ نع عفادت اهسفن تعمس امدنع

 : ىفيف تلاقو

 ىاج دحاو نإ ىوق نييرغتسم ..لصح ىللا هيا ..هتيمها هيا .ىنبطخي
 7 تظخي

 .دحأ اهيلع دري ملو

 .تجرخو .اهدادعإ ىلع فرشتو تيبلا تارجحب فوطتل مألا تجرخو

 .نوفيلتلا ىف ىبورج لحمب لصتتل ةليبن
 : اهريرس ىلع ةيقلتسم ىهو ةرتف دعب ىفيف اهتخآل ىليل تلاقو
 ىقالت قدصتب ام ةدحاولا ىد ..ريفاوكلل تحر تنك كنم تنك ىل انأ -

 .اهرعش لمعت ناشلع ةصرف
 : ةدح ىف ىفيف تباجأو

 .ةبادك شمو ةقفانم شم ..تانبلا ةيقب ىز شم انأ ..كيز شم انأ -
 نهو ريفاوك ريغ نم ..انأ ام ىز ىنفوشي مزال ءىنبطخي ىجيي زياع ىللا
 .ثيلاوت ريغ

 اهتخا رس فشكت نأ لواحت اهنأك ثبخ ىف ىليل تلاقو
 نم ىفوزنت ةدعاق كنامز ناك هيبحتب تنك ول ..شهبحتب ام مزال -

 ! حبصلا

 : اهتخأ هجو ىف تخرصو .اهبنج ىف زرغ انيكس نأك ىفيف تضفتناو |
 اع سطح يام
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 هجام موي ريفاوكلل ىتحر ناشلع ءكبيطخ ىبحتب تنك ىتنإ ىنعي -

 : ةماستبا لعتفت ىهو تلاقو ءاهبلق ىف نيكسلا ىليل تمتكو

 .ةميقلا ىلع انأو انبر لباقأ ناشلع ريفاوكلا ىل اوبيجي مهنإ ىصواح تومأ

 ش : ىفيف تلاقو

 .ريفاوك ريغ نم ةميقلا ىلع انأ -
 : اهريثت اهنأك ىليل تلاقو
 ؟ هيبحتب امنإ -
 : اهسأر ريدت ىهو ىفيف تلاقو
 ! كيز ىللا نيعقرمملا تانبلا عاتب هد بحلا ..ةوعد شيكلام -

 ..ماصعل تنيزت امم رثكأ هل نيزتت تناك له ءاهبيطخ ىحتف ناك ول ..ىحتف

 اهننيز وه اهيح..ةئيز الب ةماعأ ىديت نأ اهموي تفتكا منوال افيو
 ةجاح ىف تسيل ىهف كلذلو ءنيمأ بحت ىفيف اهتخأ تناك اميرو ..ةديحولا

 .هل نيزتت نآل
 : لخدت ىهو تلاقو ,ةليبن تداعو

 .كوربم كل لوقيب ىبورج ةجاوخلا -
 .ىفيف درت ملو
 : اهسفن ثداحت اهنأك تدرطتساو اهشارف قوف ةليبن تزفقو

 نيليل نينو ,. اكيوجأ فاست يفيق ةركم, انآ الإ مكيف كضاف نكح تعي -

 : اههجو ىلع ةئفكنم لازت ال ىهو «ىليل تلاقو

 ..كتخب اي -

 : ىسألاب حضني اهتوصو ةلئاق ةليبن تدهنتو

 .هرمع لوط ردقياح شم هنإ رهظيو ..ىنبطخي رداق شم ةراسخ اي سب -

 1 ١ ج سمشلا ءىفطت الاه 971 *



 : اهي ملا رطاخ
 لوط هيتنتسا ول ىتح ..ىنات دح ىزوجتت ىعوإ هيبحتب مادام ..ىلو -

 .كرمع

 :« قيل خلاقو
 ةلق ىقبت الإو .تقولد نم هيبيست مزال ءكزوجتي ىوان شم ناك اذإ -

 .هنمو كنم ,ةلافسو بدأ

 : اهريرس قوف ةسلاج تلدتعا دقو ىليل تلاقو

 لوط بذعتت لضفتو شوبحتب ام دحاو زوجتت ناشلع . .هيل هبيست -
 ةشياع ىقبتب شوبحتبام دحاو زوجتتب ىللا شيفرعتام ىتنا . .اهتانح

 .انأ ىنيلأساو . .محرأ منهج . .ىازا

 : ةعرسب ىفيف تلاقؤو

 نقر يول ناو رسم يق >

 : ةدح ىف ىليل تلاقو

 .هيحاب دحاو زوجتأو :نلشب هعيبأ ةدعتسم انأ -
 : اهتخأ مد ةلاسإ دمعتت اهنأك ىفيف تلاقو
 .ىحتف ىز دحاو ىزوجتت ةزياع ىتنك نظأ -
 تخرصو عومدلاب اهانيع تقرورغاو ٠ .اهنول عقتم تما دقو :ىليل تتكسو

 : ةليبن

 .ىد ةريسلا شبجنام انقفتا انحا ..ىفيف اي سب -

 نم اجيجض رثكأ برطضم تمص ..ثالثلا تاوخألا نيب تمصلا داسو
 .مالكلا

 : تمصلا اذه ددبت نأ لواحت «ةرتف دعب ةليبن تلاقو
 نم هتبس تنك ءدومحم بيسا ردقأ تنك ىل ءاونمطأ لاح لك ىلع -

 ..نامز

 : ىفيف تلاقو

 ؟ هيل كزوجتي رداق شم ىل ىلوقت ىحمست -
 : هالابم الب اهيفتك زهت ىهو ةليبن تلاقو
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 .ريقف ..تيب حتفي شردقي ام ناشلع -
 : ىفيف تلاقو

 اههجوو ...ةفرغلا جراخ ىلإ تهجتاو اهريرس قوف نم ىليل تلزنو

 ؟ نيف ىلع -
 : اهقيرط ىف ةرمتسم ىهو ىليل تلاقو

 .نوفيلتلا ىف ةطايخلا ملكاح -
 نيب لصفي ىذلا رمملا ىف عوضوملا نوفيلتلا ىلإ تهجتاو ..تجرخو

 مقر ترادأو ..اهلوح تفلتت نأ نودو ءددرت الب ةعامسلا تعفرو ..تارجحلا

 4 كما ةزهاك ةوكقاخ
 : ةسماه تدرطتساو اهتوص تضفخ مث

 ردقأ نكمي ..حبصلا ةرشع ةعاسلا نوفيلتلا بنج ةركب ىنتسا -

 : ! كفوشأ
 : ةلئاق اهتوص عفرت تداع مث

 .توم ىناشحو ىتنا ب

 .هأب راوفيروأ ..كفوشأ اح ةركب ..نامك تنإو -

 .نوقيلتلا ةعامس كعنخو مك
 . اهينيع نم عومدلا تعاضو ..ىدرولا هنول اههجو درتساو
 لايقتسال تدعتسا دق ةلئاعلا تناك فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا ىفو

 هتفرغ ىف سلاج دمحأو ..ةلماكلا مهبايث ءادترا نم اهدارفا ىهتناو .رئازلا
 ىتلا ةمداقلا تاعاسلا ءبع هتاحفص نيب ىسني نأ لواحي اباتك أرقي
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 اهتآرم ىلع ددرتت نهنم لك نهتفرغ ىف تانبلاو ..فيضلا عم اهيضقيس

 نع هيفخت ..اهبطخيل ءاج ىذلا لجرلا اذهب اهمامتها ىفخت ىتح ةطاسب |

 | اشاقن ريثتف لجر اهل نوكي نأ ديرت العف ىه له ..تلجعت له ..ديسلادبع
 مامأ اهتنيز متت ةديحو اهتفرغ ىف مألاو ؟اهيتخأ نيبو اهنيب اداح اديدج
 .دعب تيبلا ىلإ دعي مل حودممو ..اهتايلوئسمب لقثم اهسأرو ءاهتآرم

 ..لاخلا ءاجو
 قوف مخضلا هشرك عضوو ةيجراخلا ةلاصلا ىف دعقم ىلع سلجو

 : ىجرفسلا دمحم ىف حاصو ,ةيقاس
 .دلو اي ةوهق لاجنف لمعا -
 ,روهبم هتوصو «لاخلا ءىجم نلعي فرغلا نيب ىجرفسلا دمحم ىرجو

 .اريطخ اربخ نلعي هنأك ,ناتحوتفم هانيعو
 ..اضيأ تانبلا تاكلتو ..هلاخ لابقتسال جورخلا ىف دمحأ اكلتو

 تدتحاو ءاهمف قاضو «ةمتاق ةباحسب اههجو ىستكا دقو مألا هيلإ تجرخو
 . اهينيع ىف تارظنلا

 اهتلئاع لكاشم نم ةلكشم اهيدل نأ فرعو .هتخأ هجو ىلإ تزع رظنو
 دحأ هل وكشت نأ تدارأ املك هجولا اذهب امئاد هلبقتست اهنإ ..ىهتنت ال ىتلا
 نم مايقلاب مهو ؛اهتلكشم نع اهلاؤس لهاجتي نأ دمعت هنكلو ..اهئانبا
 : هيتفش قوف ةماستبا عضي ىهو لاقو ,مقي مل هنكلو ءاهحفاصي وهو هدعقم

 .ةليبن الإ كدنع شلضفام ..تايانع اي كوربم -
 : مستبت نأ نود مألا تلاقو

 .تفرم لابقع ..ايوخاي كيف كرابي هللا -
 : هتخأ ىتفش نيب نم ةماستبا ردتسي نأ لواحي هنأك لاخلا لاقو
 .ةدج ىقبتو اوفلخي ةركب ..انوزجع تانبلا ..تايانعاي انزجع هللاو -
 .درت ملو تايانع تدهنتو
 : ةهرب دعب لوقي لاخلا داعو
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 + اهيف قاطلا ىلا" ةسانملا توجو ايكاك تابع تلقب
 هد دلولا ..ةيوش هلقعتو ,حودمم ملكت كازياع انأ ..ايوخأ اي عمسا ج

 .هيلع ةرداق شتقبام صالخ ..ىننجياح

 ::لاكلا لاقو
 ؟ نامك هيا لمع ..هيا -

 : ءاكبلاب مهت اهنأك مألا تلاقو
 :ةشزو هقفيو-.. ةحماجلا بيسي نياع#
 :ةنغهد ىف لاقو رعذ هنآك لاخلا ابجاح عفتراو
 .صلاخ ننجتا مزال هد ..هد ىازإ ..ةعماجلا بيسي -

 : مألا تلاقو

 لاخلا لاقو ةشرولا مهيب حتفي ناشلع سولف زياع ..ةدك نم رتكأو -

 : هدعقم ىدنسم ىلع هيديب طبخي ىهو

 تكلا نما: نإلالإ نصقان شم .. ىعسأ لدهييو ةليعلا رعي ةثأ ةجاول عمتما
 اذإو ..لقعي مزال هد دلولا ..ليحتسم هد ..ةشرو ىف لماع ىقبي ىجار تزع

 .ةيفاعلاب لقعي «قوذلاب شلقعام
 : دهنتت ىهو مألا تلاقو

 .تقهط ؛ءصاللخ انأ ..هاعم لح كل فوش وهأ -

 : ةلئاق لجع ىلع مألا تماقو .ةقيدحلا ملس ىلع مادقأ عقو اعمسو

 ! هج نيمأ ناتسألا رهظي هد ..دمحأ كل تعبأ موقأ امأ -

 :ةلابصلا نم تحركت
 ..اهيف دعقم ىلع حارتساو :نولاصلا ةرجح ىلإ لذدو لاخلا ماقو

 نيمأ ذاتسألا لخدو ىجرفسلا دمحم هحتفو بابلا سرج قد ةهرب دعيو

 دنع عابي امم ءةريبك ةتالوكيش ةبلع هطبإ تحتو ..هواذحو ..هقنع طابرو |

 .دوويلوه ثالثمم ىدحال ةريبك ةروص اهيلع «نيلاقبلا

 ..هلبقتسي دمحأ هيلإ جرخ ىتح .ةيجراخلا ةلاصلا ىف وطخي داك امو

 : هساقنأب ككل ,هنم ههجو برقي وهو ٠ ,ديسلادبع نيمأ ذاتسألا هحفاصو
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 اددنللا اذ اعيمشلا كازا .ةدك شم ..هيب دمحأ -
 : نيمأ ناتسألا سافنأ نم ايره ءارولا ىلإ هسأرب دعتبي وهو دمحأ لاقو
 .انفرشت ..الهسو الهأ -

 .نولاصلا ةرجح ىلإ هداقو

 ,ةيلخادلا تارجحلاو .ةيجراخلا ةلاصلا نيب لصفي ىذلا بابلا فلخو
 رظنت مث ,ديسلادبع نيمأ هجو ىلإ ن اعلطتت ,ىليلو ,ةليبن فقت تناكإ :

 .ةشهد ىف ىرخألا ىلإ امهادحأ |
 هلإلا هنأك .؛همدقتي هشركو ةرجحلا طسو ىف ىجار «هيب» تزع فقوو 1
 وهف ..هحفاصي وهو ةريبك ةءانحنا ديسلادبع نيمأ ىنحناو ..مستيملا اذوب

 .ةيلاملا ةرازو ليكو حفاصي هنأ ملعي ..

 .هبناجب سلجيل نيمأ ىلإ راشأو «ةكيرألا ىلع هيب تزع سلجو 1(
 نيأ راتحاو ..ةيلاملا ةرازو ليكو بناجي ةكيرألا ةفاح ىلع نيمأ سلجو

 ..لدع هنكلو ,ةكيرألا ىلع هبناجب اهعضي نأب مه ؟ةتالوكيشلا هبلع عضي
 مث ..لدع هنكلو :ةرجحلا طسوتت ىتلا ةبهذملا ةدئاملا ىلع اهعضي نأ مهو
 /  .هيتبكر قوف اهب ظفتحي نأ ررق اريخأ

 : لاخلا لاقو

 ؟ ةعماجلا ىف مكدنع لاحلا ىازا -

 : لاقو ؛هيب تزع هجو نم ههجو برقو هسأر نيمأ عفرو
 قفاوتب ىللا تادامتعالا ىفو كتداعس ىف ةكربلا ..هلل دمحلا لاع -

 ا .ةيلاملا ةرازو اهيلع
 ..هيلإ ههجو برق امدنع نيمأ اهب ىتأ ىتلأ ةكرحلا نم لاخلا شهدناو

 هسأر دعبأو . نينا يف ةداع عجيصا ةيبنصع كرك اهنأ اعيرس فشتكا مث
 ْ : لاقو .هنع

 .تقولد ةعبارلا ةجردلا ىف كترضح نظأ -
 : نيمأ لاقو

 ..ةعبارلا شتدخام ةسل ..مدنفأ اي ةسماخلا ىف -
 : لاخلا لاقو

 .ماوق ةعبارلا دخات مزال ..كليح دش ..ال -
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 : همالحأ بعادي لاخلا نأك لاقو نيمأ مستباو

 .ةجردلا دخاح هللا نذاب .ةثعبلا نم عجرأ ام دعب -
 هنأ هيلإ َلّيُخ .هسفن نيبو هنيب مستبيو «نيمأ ىلإ هينيع لكب رظني دمحأو

 هنآ ةماسولاب زيمتي ال ىذلا ههجوو ..هتراظنب ..ىفيف هتخال حاصي لجر ريخ |
 ريذي ال نيمأ نإ ..نيمأل 1 ع ا

 . اقافن هسفن فلكي نأ نود ..احاترم ..هتقيقح هةديفج ىلع قاع

 نأ لواحي وهو لاخلا لاق نأ ىلإ .ةثالثلا نيب قزمم هفات كيدحت ناد
 : هلجا نم ءاج ئذلا عؤضوملا: قرط ىلع نيفآ عجتشي

 ةذيملت نوكت اهنأ وجرأ ..ةدك شم ..كدنع ةذيملت ىقبت ىفيفو -

 ش .ةدهتجم
 ١ 2 : هتراظن جاجز فلخ نيتظحاجلا هينيع ىخرأ دقو لاقو نيمأ حنحنتو
 ١ تلخدام موي نم اهنأ عقاولاو ..بلاط ةسل انأو ةيلكلا تلخد ىفيف -

 ..ق .اهيب بجعم انأو

 : درطتسا مث ؛ةطلغ غ ىلإ هبنت هنأك نيمأ تكسو

 عقاولا ىف انأو ..اهداهتجاو ..اهتافرصتو ..اهقالخأب بجعم ىدصق -
 | :ئىشف ةنستألا ني «ةمحأ ةاتسألا نمو كتداينه نه فلطأ قاح

 ىف هرودب فختسي هنأك ءدمحأ ىتفذش ىلع فافختسا ةماستبا تعفتراو

 .ادوجوم هلاخ مادام ءفقوملا اذه
 : لاخلا لاقو
 ,حجان امياد كنإ تفرعو ..ريتك كنع تلأس انأ نيمأ ذاتسأ اي عقاولا -

 .كترهاصم ىنفرشي انأو ءكتعفد لوأ اميادو

 .: تفاخ توصي نيمأ لاقو

 هيلإ هدي دمي وهو لاخلا لاقو ..ىتايح ىف هتلن حاجن ربكأ هد -

 .كوربم -
 هدي دمو ةتالوكيشلا ةبلع لمحي وهو هتسلج نم ماق مث نيمأ هحفاصو

 : لوقي ىهو ءةوقب اهزهو دمحأ ىلإ
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 .دمحأ ذاتسأ اي ىل ريبك فرش هد -

 : ةماستيا هيتفش ىلعو دمحأ لاقو

 .كوربم -
 : لاخلا لاقو

 ! نيمأ ذاتسألا ىلع اوملسي ءدمحأ اي كتاوخأو كتدلاول هدنا حور -
 مألا ترظنو . .ةثالثلا هتوخأو هتدلاو همدقتت دقتت ليلق دعب داعو . .دمحأ جرخو

 : تلاقو ,ةماستيا فصن اهيتفش نييو نيمأ ىلإ

 ! الهسو الهأ -

 ١ .اهقوذ ىلع اهمولت اهنأك ىفيف اهتنبا ىلإ تتفتلاو
 هو ئليلو ةليبن حفاص مث ..هسأر ءىطاطم وهو نيمأ اهحفاصو

 ”,اهحفاصو ءىفيف هجو نم ههجو برقو هسأر عفر مث ءاضيأ هسأر ءىطاطم
 ىلع اهتقلا مث 0 اهتذخاف يلا

 متمتت ىهو ءاهيلإ رظنت نأ نود ةرجحلا طسوتت ىتلأ ةدئ
 .هيسرم -

 ريد باو جاو ,ةدحاو ةكيرأ ىلع ثالثلا تانبلا سلجو

 .قناين كل بعلا موقأ -

 : طخس ىف ىفيف تلاقو

 .ةيسانم شيفام ..ةمزال شيفام ..ال -
 : اهنذا ىف ةليبن تسمهو

 . .ىوق فيطل هيلع نياب هنإ ىفرعت -
 : دتحم سمه ىف ىفيف تلاقو

 .تالماجم ةزياع شم ..كيأر ةينتسم شم انا -

 .ىاشلا تاودأب ةلمخم ةريغص ةيرع لمحي ىجرفسلا دمحم لخدو

 تفقوو ..ىاشلا ميدقت ىف هنادعاست ىليلو ةليبن تماقو ..هوتاجلا قابطأو

 نيمأ ماقو ,ةعطق هنم راتخيل هوتاجلا قبط هل مدقت نيمأ ذاتسالا مامأ ىليل

 جاجز اهب سملي داك ىتح هينيع ىلإ اهعفرو ةعطق ىف ةكوشلا زرغو افقاو
 ىف هوتاجلا ةعطق لكأي نيمأ سلجو . .ةكرحلا هذهل ىليل تضعتمأو . .هتراظن

 ىف 0 مم تمدقو .ةشهد ىف هيلإ رظنت لازت ال ىليلو . ةلقعو هيفي ايكيا امتها
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 نم دحاو هنأ سحي نيمأ ديف 0 اهفات رودي ثيدحلا داعب

 اهمأو اهيتخأ ىلإ رظنت مث ,هيلإ رظنت ىفيفو ا .هتلئاع
 خم انين قاتسناو .تكسي نأ انايحأ ىنمتتو .نهيلع هثيدح عقو ىرتل

 مث ٠ .ةفهل ىف اهذخأ .ةثلاث ة وتاج ةعطق نيمال تمدقو ةليبن تماقو . .هثيدح

 لاخلا نذا ىلع لامف :ةهسفن ىنسن نأ دح ىلإ :خرفلا نيماي فختسا
 :اسماه

 ىف لاقو ,هتأرج ىلع طخس اهيفو ةشهد اهيف ةرظن لاخلا هيلإ رظنو
 : لاع توص

 .نيدعب ..نيدعب -

 .هتوخأ ةيوطخل نيمدقتملا ةلماعم ىف ؛همهفي ال اسرد هنم ىقلتي
 : نيمأ ىلع ةمدصلا عقو نم ففخت اهنأك مألا تلاقو

 :اكيرفأ ىف اهتسارد لكم ريتك سيف يرتابو-

 ؟ لبدلا سبلذح ىتمإ نع شانملكتام انحأ -

 يما تاكا ان نفك نحت فر ستاج انها اوج

 .مولعلا ةيلكب ديعم ءديسلادبع نيمأ ناتسألا -

 : نيمأ ىلإ حودمم مدقي وهو درطتسا مث
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 ١ نيبو .هرصخ لوح هاديو افقاو ناك ىذلا .حودمم ىلإ تفتلا مث ءلاخلا |

 ..ةشرولا ءاشنا عورشم ىف هثداحيس ..حودمم ثداحي نأ هلاخ ديري

 .حودمم ايوخأ -

 ةماستبا بضاغلا ههجو ىف تقرشا دقو :نيمأ ذاتسألا حودمم حفاصو
 .ءادوس ةفيثك ةياحس لالخ نم لطي سمشلا نم عاعشك ةريغص

 .حودمم بابشب رهب هنأك ةريبك ةماستبا مستبي وهو نيمأ لاقو
 : هينيع نم لطي ىذلا ءاكذلاو ؛هتماسوو

 .حودمم ذاتسأ اي ةدراهنلا كاعم دعقن ظح شانلام -
 : تابثب حودمم لاقو

 .هللا نذاي ةينات ةصرف -

 : هلاخ هءارو حاصف .هتفرغ ىلإ اهجتم ىطخي نأ حودمم مهو

 وهو :بايلا ىتح نيمأ عم لاخلا راسو ..كزياع ..ىنانتسا ..حودمم -
 ىتفش نع ةماستبالا تطقس ىتح جرخي نيمأ داك امو .هتماستبا لمحي

 :لاقو ةرخاس ةرف ا ةمانسنا هيتفش
 .حودمم اي لاعت -
 دارفأب اهيف درفني نأ دوعت ىتلا ةفرغلا ..بتكملا ةفرغ ىلإ لخدو

 .اسرد مهيلع ىقلي نأ دارأ املك ءادرف !درف .ةلئاعلا

 ودبيف «نيتليوطلا هيقاسب ةئيطب تاوطخ ىطخي ىهو «حودمم هءارو راسو
 :ركبلا ةاعر مالفأ لاطيا نم ريغص لطبك

 ميف فرعي هنإ «بتكملا ةفرغ نالخدي امهو ..امهيلإ رظني دمحأ فقوو

 هسفن هلاخ رشحي اذامل ..هلاخ دض هاخأ رصاني نأ ديري هنأ دمحأ سحأو
 دق حودمم نأ مث ؟ديري اميف ركفي ارح حودمم كرتي ال اذامل ..ءىش لك ىف

 رشع ةسمخب ةفيظو نم هيلع ىدجأ ةشرو حاتتفا نإ ..قح ىلع نوكي
 هنأب دمحا سحاو ..سناسيللا لاني نأ دعب اهيف نيعي رهشلا ىف اهينج
 نأ لبق هلاخ دي نم حودمم فطخيو بتكملا ةفرغ ىلع مجهي نأ ديري
 نم هربجأ امك ةفيظو لبقي نأ ىلع هربجي نأ لبق ..هلبقتسم ىلع ىضقي

 .تاشاعملا ةرادإ ىف ةريقحلا هتفيظو لوبق ىلع لبق |

 .كرحتي مل هنكلو
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 تاوطخ ىف راس مث ءنيتطخاس نينيعب بتكملا ةفرغ ىلإ رظني لظ

 .هكفرغ لكدو ةرئاك ةيبشاع
 «ضيرعلا ىدلجلا دعقملا ىلع سلجو .بتكملا ةفرغ باب لاخلا قلغأو

 نأ لواحي هنأك مستبي وهو لاق مث .هشرك امهقوف عضوو .همامأ هيقاس دمو

 : هتماستباب حودمم عدخي
 .حودمم اي دعقا -

 ىخريف هلاخ ةيلقعب هفافختسا ىفخي نأ لواحي وهو حودمم سلجو

 .عيطم بذهم نباك ودبيل ؛هينيع قوف هنوفج
 : ءودهلا لعتفم توص ىف لاخلا لاقو

 بيست زياع كنا لوقتب ..ىد كتدلاو نم اهتعمس ىللا ةياكحلا هيا -
 شناكام ةضرب امنإ ؛عيحص شم هد مالكلا اعبط ..ةشرو حتفتو .ةعماجلا

 .ىوق لعزتب ىد ..رزهتب تنك ىل ىتح ,كتدلاول هلوقت حصي

 هنأك ..هادحتي هنأك ,هلاخك ائداه ودبي نأ لواحي وهو ,حودمم لاقو

 : هلاخ ةدارإ هجو ىف هتدارا عضي
 بيسأ زياع العف انأ ..حيحص حيحص هد مالكلا ىلاخ اي هللاو -

 5 :ةشزو متفاو ةعماجلا

 ,هتحاقو ىلع هعفصي هنأك نيتبضاغ نيتحوتفم نينيعب لاخلا هيلإ رظنو

 ىتح هتدارإ لكب نيعتسي هنأك هنانسأ نيب نم لاقو ءاعيرس هترظن ىفخأ مث
 : هبياصعأ دقفي ال

 حتفت ىنعي ىنعمشا امنإ ..صلاخ سيوك ..حيحص هد مالكلا هأب -

 ملت الو ..مزجلا حسمل ناكد الو ..الثم شتودناس لحم حتفتام ..ةشرو

 .سرابس
سفن كلامت هنكلو .حودمم هجو ىلع ءارمح ةباحس تفاطو

 » درس ه

 : لاقو

 حلصاب ىنإ فراع كترضحو ..اكيناكيم ىواغ.ىرمع لوط انأ هللاو -

 دحاو ّىلو ..تايبرعلا حيلصت ىف سيوك مهفايو ..ىسفنب ىتعاتب ابسفلا

 نيسمخ اهنم بسكييو ؛ةريغص ةشرو هدنع ىفيفع ىطسألا همسا ىبحاص

 طراخم ىرتشنو ,ةشرولا ربكتو ؛هكراشأ ىنا هاعم تقفتا ..رهشلا ىف هينج
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 نكمم شم ..تانايبلا لك تعمج ..سيوك عورشملا تسردو ..تالآو

 .رهشلا ىف هينج ثيم نم لقأ هنم بسكاح
 : لاقو ةرخاس ةمايستبا لاخلا مستناو
 ءرهشلا ىف هينج تيم كتيدا ىل ىنعي ..سولف ةلاسم ةلأسملا ىنعي -

 .كسوردل تفتلتو نانج لطبتو ,لقعت
 : روثي ال ىتح امهيلع طغضيو هيتضبق مضي ىهو حودمم لاقو
 .:انفلا وقيام ةينج تيملا ..ليقتسم ةلاسم ةلاسملا: ::ىلاخ ايل -

 .عنصم ىقبتاح ةشرولاو

 : لاخلا لاقو
 .سناسيللا دخات ىنعي ..ةداهش دخات ىنعي ملعلا -

 : حودمم لاقو

 .نوئاعلا ةسيارد ىواتغ شماانا :نفاسمل دفا واع مانا
 :هترتخا ىلا ىليقتستم ىفاآلو::قتابح ىف ضني فتاح نشم قو ةساؤدلا
 سدنهم زوعأ ام موي ..ىماحم ىدنع لغتشا ىقبا ىماحم زوعاام مويو

 رلفكور ..سناسيل دخاو شتاكام دروف ..سدنهم ىدنع لغتشا ىقبا

 .اهمهافو اهيواغ ةلغش لغتشي دحاولا نإ مهملا .سناسيل دخاو شناكام
 : ظيغ ىف حودمم ىلإرظني وهو لاخلا لاقو
 ! ةدك شم ..دروف ىقبت زواع كترضحو -

 : تايث ىف حودمم لاق

 :لواح اح
 : لاخلا لاقو
 .اكيرما ىف شم رصم ىف انحا ..كسفنل قوف حودمم اي

 : سامح ىف حودمم لاقو
 نيساي ديس . :نقاسيل شوينعان دوبع ..اكيرمأ نم لقأ شم رصم -

 ..سناسيل شودنعام ةليجر وبأ ..سناسيل شودنعام زازقلا عناصم عاتب
 نييواغ اوناكو :ةأرج مهدنع ناك امنإ ءسناسيل مهدنع شناكام لود لك
 ه.اءلاش

 : هبياصعأ دقفي ب أدبو .ةنوص عفترا دقو لاخلا لاقو
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 مزال هد كتدلاول هلوقتب ىللا مالكلا ..ملعتم انأو ..ملعتم كوبأ ..ىل ىلوق

 : ءوده ىف حودمم لاقو

 .ممصم انأ ..ىلاخ اي فسأ -

 .هاعم ةشرو متفت كنأ كمهفو :كيلع كحض ىللا باضنلا

 ةقافبش كاني ام عا ىف ههرح دق هلاك نأ سحا :تابصت هناي فيقع
 : ةدح ىف خرصو ..ىفيفع ىطسألا

 كيو يكرم فيراش لكنا: نقوش :ن ادعت شم ىقيشع نطسألا -
 .هقرعب بسكيبو .هدياب لغتشيب لجار ..ايوبأ ىزو

 : ىكرتلا هلصأ ةنر اهيف تدب ؛ةيودم ةخرص ءلاخلا خرصو
 شقير ام نزال لال :سرخأ -
 : الئاق درطتساو ءضفتني وهو ماق مق

 هد ىضافلا مالكلا ىف ىشام تلضف الو .كتدلاو تلعز ولو ..مهاف ...ةجاح ا
 ىفيفع كل سبحأ ردقا ..هيا لمعأ ردقأ انأ شفرعتام تنإ ..كلغش فرعتاح ظ
 طمرمت كنإ نم انلو كل فرشأ نجسلا ..نجسلا ىف كطحأ ردقأو .كعاتب |
 .سانلا مادق انرعتو ةليعلا مسا |
 ىجراخلا بابلا قفصو ..هتاوطخ قوف شعتري هشركو لاخلا جرخو |
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 ٍْ ىطسألا فصي هلاخ عمسي وهو هاتفش تشعتراو حودمم هجو عقتماو

 ١ ىأ كنع عمسأ زياع شم ةدك دعب ..اهيف كملكاح ةرم رخآ ىد -
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 عايض روصتيو ..متعم دكار لبقتسم ..هلبقتسم عايض روصتيو ..هعورشم
 ىفيفع ىطسألا دقتعيس ..هنم هلجخو ..ىفيفع ىطسألل اهاطعأ ىتلا هتملك
 ..همالك ةيلوتسم لمتحي نأ عيطتسي الو ةملك هل تسيل ..ليع هنأ ..لفط هنأ

 مامأ لجخي نلو ..هلبقتسم عيضي نلو ..عورشملا لشفي نل ..ال ..ال

 .رصتنيس ..رصتنيسو ..ممصيس ..ىفيفع ىطسألا

 : اههجو ىف خرصو .همأ ةفرغ ىلإ لخدو امج قوق نسر

 ظوبي ردقي ىلاخ نإ ةمهاف ..ىلاخ ىلع ىطلستب كترضح ىتنا -
 .نكمم شم ..ايوخأ لبقتسم عيضام ىز «ىلبقتسم

 : تفاخ توص ىف تلاقو ,ةعوللاب مألا انيع تألتماو

 .كيدهي انبر ..حودمم اي لقعا -

 : حودمم خرصو
 شم ..لوط ىلع نونجم لضفاح انأف :نونجم ىنأ ةركاف تنك اذإ -

 .هينج نيفلألا دخآ امل الإ نانج لطباح
 : ةشعترم تاملك ىف مآلا تلاقو

 .كيداح شم ىدنع ناك اذإو ..شيدنعام -

 : خودمم توص عفتراو
 .ىسولفب بلاطاب انأ ..شتحشبام انآ -
 : اهينيع ىف دتشت ةعوللاو مألا تلاقو
 1 .سولف ىدنع شكلام -
 2 : حودمم خرصو
 ..ةيفاعلاب الو قوش اب مهدخأاح ..مهدخأاحو ..سولف كدنع ىل ..أل -

 ملاغ اف..:ءاوج | ةّيملا ةروسالا دخأو . :تالودلا رييكاك ةهفزساك
 .ةطرخم اهنمثب ىرتشي بو شاهعبي الو ظاملأ ةروسإ هدنع ىقبي دح

 «حاتفملاب الفقم هدجوو ,هحتفي نأ لواحو ,بالودلا ىلع حودمم مجهو

 ..خرصت همأو ..خرصي لازي ال ىهو ..هفتكو هيديب هميطحت لواحي أدبف
 : رخآلا وه خرص ..خرصو .دمحأ لخدو

 .حودمم اي هد هلمعتب ىللا هيا -
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 : مألا تخحرصو

 محلا اذ فب اي كحل ©
 : هيخأ هجو ىف حودمم خرصو
 دخآ مزال ..بالودلا رسكا مزال ..ىنع دعبأ كلوقأاب ..ىنع دعبا -

 .مزال ..ىتعاتب ةروسألا ..ةروسالا

 ىف حودمم هعفدف ..هفتك نم هدشو ,حودمم هيخأ ىلع دمحأ مجهو

 : خرصي ىهو ..هردص |

 ىف اهوعيضتب ىللا سولفلا ..ىتعاتب سولفلا ..سولقلا اوتاه ..ىلبقتسم

 ىفو ؛ىرخألا بناجب ةدحاولا تاشمكنم نفقوو ثالثلا تانبلا تلخدو
 .بعرو عزج نهنويع

 : لدمحأ خرصو

 .كيعو ىف شم تنإ . .تننجتا تنإ -

 : حودمم خرصو
 او تانقامتلا ةرادإ ىف ةفيظو لبقي ىللا الو .نونجم ىللا انأ -

 ..و ::نيناجم مكلك ..مكلكو ..ىلاخو ..امامو ..نونجم ىقبي
 : خرصي وشو . |جردمم عدم ىلع اهب ىوقو ءاوهلا ىف هلك دمحأ عفرو
 .بدألا ليلق تنإ -
 هاتفشو ..اعاقتمأ ههجو دادزاو حودمم ىنيع نم فيخم ررش قلطناو

 .ءاوهلا ىف رخآلا وه هفك عفرو ..اشاعترا

 نأ ديري نكي ملو ؟هعفص اذامل طبضلاب ىردي ال وهف ..ةعفصلا هل دري

 .ريغص وهو

 .اهب بحريو ..ةعفصلا راظتنا ىف هنأك ..ءاوهلا ىف ةعوفرملا
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 ىف ءىش ..هيخأ ةعفص دري نأ نود ؛هفك ضفخ ةأجف مث ..هينيع نم قلطني

 تاوطخ .اطخو ..هنم ىوقأ ءىش ..ربكألا هاخأ عفصي نأ نم هعنم هقامعأ

 ىري ال ناتمئاغ هانيعو ..هسأر ىف ىلغت ءامدلاو ..ةفرغلا جراخ ةعساو

 ..قرتحي هيف ءىش لك ..هباصعأ قرحيو ..هفلي حفال دهصو ..همامأ ام

 همأو ..ةحئار هل حبصت دتشي امدنع بضغلا نأك ..هفنأ المت ةفيثك ةحئارو

 هتاوخأو ..ةموتكم ةقهش اهيتفش نيبو ةعوللاب ناتءولمم اهانيعو هءارو رظنت

 ىرجي دمحأو ..نهنويع قوف زتهت نهشومرو تاعزج هيلإ نرظني ثالثلا

 عفرت هسافنأو عقتمم ههجوو ةفرغلا طسو بصتنم فقاو ىهو .هينيعب هءارو
 .هضفختو هردص

 .هقيرط ىري ال وهو تيبلا نم حودمم جرخو
 هلايخ ىف ىري نأ عيطتسيو ..بالودلا رسكي نأ ىف ركفي لازي ال هنأ

 هتسورعل همدقتل هما هترتشا ىذلا ىساملا راوسلا .بضغلا رانب بهتلملا

 .ةطرخملا ىرتشيو راوسلا عيبيس ..جوزتي موي
 ْ .ابسفلا كرت ثيح ىلإ هجتاو
 | .اهيلإ داقنم هنكلو ءابسفلا ىري ال هنإ

 هيلإ ليخو ..اهب سحي مل ةيئاقلت ةكرحب روتوملا رادأو ..اهقوف سلجو

 أالمتو ..رودت طراخملا تارشع ..ةطرخم توص وه ءروتوملا توص نأ

 .لمعلاو ةايحلاب ةريبكلا ةشرولا
 ..فيثك مالظ ..مالظ ايندلاو ..هقيرط ىري ال وهو ءابسفلا داقو

 ىساملا راوسلا صوصف ناعمل عملت ..مالظلا ىف عملت عراشلا حيباصمو
 برتقي راوسلا ..راوسلا اذه الإ ائيش ىري ال هنإ ..همأ بالود ىف عوضوملا

 هانيعو ..هسأر ىف ةمحدزم ءامدلاو ..ربكتو ..ربكت هصوصفو ..هينيع نم

 ببضغ هنكلو ..ءىش ىلع ازكرم دعي مل هبضغ نإ ..ناتبضاغ ..ناتدراش

 ْش .همالحأو هراكفأ ىف عئاض
 ةشرولا ةجض ..ةديعب ةجض عمسو ..ىمومعلا عراشلا ىلإ جرخو

 هل سرجو ..مستبي ىفيفع ىطسألاو ..رودت طراخملا تارشع ...ةريبكلا

 ..دتشت ةجضلاو ..تارايس قاوبأ اهنأك ..هينذأ ىف خفنت قاوبألا تارشعو
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 .هب مدطصي ءىشب سحأ ةأجفو
 ا
 ..ملأتي هنإ

 ..داح ملأ

 ..هسافنأ متكي داكيو .هردص ىلع مثجي ليقث ءىشو

 ةريثك بوقث هلوح نأك ...هيف قرغيو ..هلوح نم ليسي نخاس لئاسو
 .ةنخاسلا راهنألا نم ريثك ..نخاس رهن اهنم رمهني

 :دمتكو . .نفترت ةفيصلاو
 .مستبي لازي ال وهو ..دعتبي ىفيفع ىطسألاو

 0 و وما ا

 ..ىأ

 ىآ ..ملأتي هنإ

 ..ريبك ءوده مث

 2 .تمصو

 .طراخسلا تتكسو:.ينضغ الو ..ةحضاالو.:ملا الو ليدي ءىشأل
 .ريبكلا عنصملا تكس

 .هيتفش قوف هتماستياو
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 هنم جرخ نأ دعب نيزح تمص هدوسي تيبلا ناك

 ..حودمم

 جورخلا ىف ركفي .هبايث ايدترم هتفرغ ىف سلاج دمحأ
 هبايث علخي نأ ركفيو ..عيطتسي ال هنكلو ءرخآلا وه تيبلا نم

 ىلإ هب تلقث دق هردص المت ىتلا هنازحأ نأك .عيطتسي الف ءاماجيبلا ىدتريو
 رثأب سحي لازي ال ىهو . .هدعقم ىلع نم هيسفن عفري نأ عيطتسي دعي مل دح
 نيحلا نيب هعباصأب هدي كرفيو . .هدي "ىف ةقلأع هيخأل اهعفص ىتلا ةعفصلا
 ..هاخأ عفص هنأ ىسني نأ لواحي . .رثألا اذه حسسمي نأ لواحي هنأك نيحلاو

 ىلإ وأ ..ةريهش ىلإ ..رخآ عوضوم ىلإ هساسحإو هريكفت لقني نأ لواحي
 ةقلاع لازت ال ةعفصلا نكلو ..وأ ..ىفيف هتخأ بطخي ءاج ىذلا لجرلا
 لك لمحي اذامل ..هاخأ عفص دق ناك اذإ مهي اذام ..هديو .هساسحإو هريكفتب
 نأ هقح نمو ..ةلئاعلا ريبك وهو ربكألا خألا هنإ ؟ هاخأ عفص هنأل مهلا اذه
 كانه نكي مل ىل ىتح تانبلا هتاوخأ لك عفصي نأو . .رغصألا هاخأ عفصي
 نوعفصي رابكلا ةوخإلا لك . .هتعفص ىف أطخأ دق ناك ول ىتح عفصلل عاد
 ؟ بنذلاب ساسحإلاو .نزحلا اذه لك لمحي اذاملف ..راغصلا ةوّحإلا

 قوف ةقلعم عومدو ءاهيدي نيب اهسأرو ءاهتفرغ ىف ةسلاج ْمألاو
 | هب فصعت .ةراجيسلا ةقروك حبصأ ىتح ىسألا هفش دق اهبلقو ..اهشومر
 نأ اهسفن نيبو اهنيب ررقتف انيح فعضتو ..اهردص ىف هريطتو اهتريح
 ؛,نيمأتلا ةصيلوب بحستو ىسناملا راوسلا عيبت نأ ..ديري ام حودمم ىطعت
 ا ..قح ىلع حودمم ناك امير .اهنبا هديري ىذلا هينج نيفلألا غلبم عمجتو
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 دعب أدهي هلعلو ..ءاشي امك اهلغتسيو .,اهي بلطي نأ هقح نمو هدوقن اهنإ

 رابكتخا نق اريح نوكي نأ ليقوت بوقت نفاءدف مسيح نا لق ىلا لك

 ىليلو ..مونلا ناصمق نيدتراو نهبايث نعلخ دقو .ءنهتفرغ ىف تانبلاو
 طش ةليبو . ةشمترم عبايماب اهيعشر قت اهريرس قوق سلا

 فرعت الو :ثيدحلاب أدبت نأ لواحت نهنم لك ..ةمومضم نههافشو .ةعقتمم

 : بالودلا لخاد اههجوو ىفيف تلاق اريخأو ؟هأدبت نيأ نم

 .ةركبل ىد ةشودلا لجأي ردقي شناكام حودمم ىس ىنعي -

 نككملا ةدوآ ىف هدكأ ىللا وهو :ئلاخ ىلع قحلا: هيلع نسم قدلا-
 .حورلا علطي ىللا نم مالك مزال ..هيا هل لاق ىفوشو ..جرخ ام نيمأ دعب |

 : ةليبن تلاقفو

 شاقبام حودمم ..حودمم برضي دمحأ هيبأ قح شناكام ةقيقحلا -

 : ىفيف تلاقو

 .بالودلا رسكي هبيسي ةزياع ىتنك ىنعي -

 : ىليل تلاقو

 .نسحأ ىقب ناك هباس ناك ول -
 مث ..ةهرب ةجضلا ىلإ تانبلا تتنطصاو ..عراشلا ىف ةجض تعفتراو

 : ةلئاق ىليل تدرطتسا
 ةياغل دمحأ هيبأ عم براضيب هنامز ناك «ءلقاع حودمم شناك ام ول هد -

 :تقولد
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 .تيبلا نم ةجضلا تبرتقاو
 .عراشلا ىلإ تانبلا ناذآ تهجتاو

 : ىفيف تلاقو

 .ىد ةشودلا هيا -

 * تتم نأ :لواصت ىو ةلدق تلاقو
 :قانشلا مني ةدراوتلا مهام عير انشلا نك !ةقناختت قود اف دان هذا

 .قناختت مزال سانلا لك

 : مكهت ىف ىفيف تلاقو

 .ىتيوطخ ةبسانمب هد -
 .رثكأ ةجضلا تبرتقاو
 .تييلا ةقيدح لخاد تحبصأ

 تبصتناو اعاقتما نههوجو تدادزاو ءرعذ ىف تانبلا نويع تعستاو

 ءاكارح يطعني ال هقفرغ ىف نيلاجت وهو يحل اذا
 برضي ..برضيو .برضي اهيلقو ..اهيدي نيب نم اهسأر مألا تعفرو

 اهردص المي ريبك فوخ ..فوخو ..اهعولض مطحي داكي ىتح ةوسقب
 ..هبيس ىردت ال

 حوحبم شجأ توص ..ةقيدحلا ىف باوبلا هللادبع مع توص عفتراو
 : ءانفلا نلعي هنأك

 .حودمم ىبس ..حودمم ىبس -

 .تيبلا باب ىلع ةفينع تاطبخ مث
 ..حايصو
 ..ريثك حايص
 .بابلا حتفي ىجرفسلا دمحم ىرجو
 بابلا فلخ تفقوو ..ةفرغلا نم تجرخو اهريرس قوف نم ىليل تزفقو

 نيريكك انانادارو: ةيفيراحلا ةلاتطلاو,هونلا تارجخب نيِم ليطخي عذلا
 ..مينفرمت ال ةوقابلاو كلا نايس لح يتلا دوحأو مون ةرولحمت
 نولمحي مهو ..ةافح راغص لافطا مهضعبو ..بيلالجلا نودتري مهضعب
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 :ءاذجالا سكتسلا اذه نم ضرك هو انهت ولحم نيش
 ش .ءاذحلا اذه فرعت اهنإ
 .مودمم ءاذح هنإ

 .نوملكتي مهلك ..نوملكتي اولخد نيذلا سانلاو

 ..ناتعستم اهانيعو ..مونلا صيمقب ىهو .«بابلا فلخ نم ىليل تجرخو
 ..ةشهدو ..فوخو ..بعر امهيف ..نانيع الإ اههجو ىف دعي مل ىتح
 .اهقلطت نأ عيطتست ال اهيتفش نيب ةعمجتم ةخرصو

 .ةكيرألا قوف هنولمحي ىذلا صخشلا سانلا عضوو

 .حودمم هنإ

 ..هنانسأ نع فشكت ةماستبا اهقشت ..مدلا نم ..ءارمح ةلتك ههجو
 ..قزمم هيف ءىش لكو ..مستبي ىهو «ىآ» لوقي هنأك ..ملأ اهيف ةماستبا

 .ريثك مد ..مدو ..هدسج ..هسأر ..هبايث

 لازت ال ىهو ..هنع عجارتت تذخأو ..اهيخأ دسجب ىليل انيع تقلعتو
 «قلطنت نأ ديرت ال اهيتفش نيب ةخرصلاو ..ةفئاخ ..ةفئاخ اهنإ ..هيلإ رظنت

 .هنم اهذقنيل اهيتاوي نأ اهخارص عيطتسي ال سوباك ىف شيعت اهنأك

 ..تكرص

 .اهيخأ دسج نع اديعب عجارتت لازت ال ىهو ..انونجم اداح اخارص

 مث ..علهلا نم ةلتك هنأك اهيخأ دسج بناجب تفقوو ..تجرخ دق ةليبنو

 : تخرص

 .ىبيبح اي ىلع در ..حودمم ..حودمم -

 :ددرت ىهو ..هءاذح لِبِقت تذخأو ..هيمدق بناجب ضرألا ىلع تطقس مث

 نرش انيك ات
 ىلإ رظنتل ..اهسأر عفرت نأ عيطتست الو ..ءاذحلا قوف بكسنت اهعومدو

 .مدلا ةلتك ىلإ ..اهيخأ هجو
 : متمتت ىهو تجرخ ىفيفو
 .هيأ لصح ..هيأ هيف ..هيأ -
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 .حودمم شم ..مودمم ا

 اتييفا دسج ىلإ مكلف ,مهعمست ال ىهو 000 ٠

 : تخرصو

 قوف اهقورع تزفق ىتح اضايب دادزا دق اههجوو ..تجرخ مآلاو
 مههوجو ىف ثحبتو ..علهو لؤاست ىف سانلا ىلإ رظنت تذخأو ..اهدلج
 حودمم نأ اهثدحي اهردص ىف ءىشو ..حودمم اهنبا نع مهنيب ثحبت اهنأك
 ..رظنت نأ بجي ..ةكيرألا ىلإ رظنت نأ عيطتست ال اهنكلو ..ةكيرألا قوف دقار
 در ا لا .اهيلع بذكي اهثدحي ىذلا فتاهلا لعل ..بجي

 .ةكيرألا
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 ..تشعتراو

 | ..شعتري اهيف ام لك
 تذخأو ..نيتشعترملا اهيتفش قوف اهتعضوو .ةشعترملا اهدي تعفرو

 | ةلتكلا هذه ..اهينيع قدصت ال اهنأك ..هفرعت ال اهنأك اهنبا ىلإ رظنت

 ظ .اهتبا وه ..مدلا اذه ..ءارمحلا
 ١ خرصي هلك تيبلا ناك ..هلك تيبلا ىف تددرت ةداح ةخرص ..تخرصو

 .ثاثألا عطقو ءضرألاو ,فقسلاو ..ناردجلا ..اهعم
 .ةدحار هز اهدخرتص تنكس
 .هردص قوف تطقسو

 .ههجو لبقت تذخاو
 .مدلا لبقت
 .اهيتفش ىف مدلا
 .اهيدي ىف مدلاو
 ٠ . اهيغدص قوف مدلاو
 :نكاذ ةهجوو: :ناترهصمتم هانيع. .اهودشم ةقرغلا طبسو فقاو دمحاو

 .دحأ هعمسي ال دقاح اهناك هوس تح صوب .دوسأ نوكي داكي '
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 ..ىكبي أدب مهضعيو ..عالطتسالاب ةئيلم مهنويعو ,نوفقاو سانلاو

 .نوفقاو اعيمج مهنكلو
 : لاقو .هفتك ىلع هفك عضوو ءدمحأ نم ىحلا نابش دحأ برتقاو

 ىنا تركفو ..عراشلا لوأ دنع تلصح ةثداحلا ..دمحأ اي كليح دش -

 .فاعسإلا نهيق اه ةناغل كاته لفي ام لدي: انه هبيخا
 .دمحأ هعمسي ملو

 : مهل لاقو سانلا ىلإ باشلا تفتلاو
 مكنت نع ..ةعامج ايار اوانمقتا د
 ناعوب :ةانسلملا نفاشي اهقاؤلازي ال ضعنلاو تيبلا "نه نضعبلا حوش

 هيديب مهحيزي وهو ءلوقي باشلا
 :ةعامجل اي ذللاب . .اناوخأ (سشحشت ام ت
 .مهلك سانلا جرخو
 :ةلئاق :ىجرفتسللا همهم ىلإ باشلا تقكلاو
 .كلضف نم نيف نوفيلتلا -
 .نوفيلتلا ىف ثدحتيل ىجرفسلا ءارو لخدو
 | ىهو ةلاصلا نم ديعبلا نكرلا ىف ضرألا ىلع ةسلاج تطقس ىليلو

 ١ ةليبنو ..تنج اهنأك ..لوهذو ..بعر ىف اهيخأ دسج ىلإ رظنت لازت ال
 دق مألاو ..ىكبت دعقم قوف تطقس ىفيفو ..اهعومدب اهيخأ ءاذح حسمت
 ..ءاكبلا نع ..خارصلا نع ..ءىش لك نع تفك دقو ..اهنيأ ردص قوف تأده

 ذدرتت اهساقناو .:مدلا ةظكي قصضتلم اههنجوو.ةايحلا نع تفك“. .لبقلا نع
 .ناتنضمفم اهانيعو «ةجرشحم ةليلطب

 فوة كيج ل قايكيةفرغلا مو ايمجكتم لازي ال ديمخاو
 : عفتري هتمتمت توص أدبو ..نيتشعترم نيتفشب متمتي لازي ال

 ..انأ ..انأ ..انأ .. انأ -

 : هتوص ىلعأب خرص مث
 .هتلتق ىللا انأ ..هتلتق ىللا انأ ..هتلتق ىللا انأ -
 هدير رام همت لك اتقي ةزاكيوا .ىكبي ,.هيخأ دسج بناجب راهنا مث
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 ' : ةحوبذم تاملك ىف حيصي ىهو ءافينع ازه

 : خرصو .نونجملا دراملاك ءافقاو ضفتنا مث

 ..روهزلاب ةلمحملا ةينآلا هقيرط ىف عقوأو ؛ةعساو تاوطخ اطخ مث
 ناتفلعم ةاعارثو :نشرألا ىلع طقمو .ةءارو بالا قفيضو:«ةقرغ لخدو

 ىلإ اهعومد لالخ تتفتلاو ..اهيخأ ىمدق قوف نم اهسأر ةليبن تعفرو
 اهينيعو .اهءوده تظحالو ..اهنبا ردص قوف ةئفكنم ىهو ءاهمأ

 اقيقر اره اهتزهو اهدي تدمف ..ةجرشحملا .ةليقثلا اهسافنأو ءنيتضمفملا
 : اهيدانت ىهو ا

 .امام ..امأم -

 : خرصت ىهو ءافينع ازه ةليبن اهتزهو .
 .امام ..امام -

 .اهتلتق دق اهتنبا ةزه ناك ,ةتكاس ضرألا ىلع مألا تطقسو |
 : ةيناث ةرم ةليبن تخرصو
 .امام ..امأام -

 : تحاص مث

 ظ .هيا اهل ىرج امام ىفوش ىفيف اي ىلاعت -
 ,اهيديو ءاهيتفشب قلاع اهنبا مدو ..اهيلع ىمغم ..ىعولا ةدقاف اهنإ

 | .اهيغدصو
 .اهتفرغ ىلإ اهالخديل امهمأ لمح ىلع انواعتت نأ ىفيفو ةليبن تلواحو

 ظ اهلج اهيطتسيوتف
 : ةفهل ىف ةليبن تلاقو
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 .اينولوكلا ةزازق ىتاه ىحور -
 بوثلا ىواست .ةليبن تذخأو ءاينولوكلا ةجاجزب ىتأتل ىفيف تعرساو

 | .اهليدنمب اهيتفشو اهيغدص نع مدلا حسمتو ءاهمأ ىقاس قوف
 تبرتقا ىتح اهيتبكرو اهيدي ىلع تفحزو ..اهناكم نم ىليل تكرحتو

 ءاتفاخ ءاكب ىكبت تذخأو ءاهيعارذب هيقاس تنضتحاو ءاهيخأ دسج نم

 : سمهت ىهو
 .حودمم :.ايوخأ ..ىبيبح ..حودمم ..حودمم -

 «ةليبن ىلإ رظني فقوو ءنوفيلتلا ىف ملكتي لخد ىذلا باشلا جرخو
 : نيزح توص ىف لاقو ءاهمأ بناجب ةينحنم ىهو

 ؟اهلمعأ رنقا ةجاحتايف ::ىجاو هيب تزع تعلم اثاح
 :تقاقي ةيوص ىف كلاقز :ننعمادلا اهينيع ةيلإ ةلئف كحفرو
 .ةركشتم
 اقم مالا: ىلإ نلظنو
 ا ؟ روتكد بلطأ -

 : ةليبن تلاق

 . قوفت تقولد ..ةركشتم -

 «الئاق مالا قوق: باشلا ىتحشاو
 ميس ودقلا د
 نم اهمأ ىمحت اهنأك ,ةدح ىف ةليبن تلاقف ءضبنلا سسحتي نأ لواحو

 : بيرغ دي اهسمت نأ
 وهو باشلا لاقو ..ىوق نيركشتم انحإ ..تقولد انبيس .كلضف نم -

 : افقاو موقي
 .جرخو ..ةجاح ىأ متزع ول ..تيبلا مادق ىنتساح انأ -

 امهو امهمأ ناكلدت ناتنبلا تذخأو ..اينولوكلا ةجاجزب ىفيف تءاجو
 تشهجأو اهردص ىلع ةليبن تطقس ..اهينيع مألا تحتف امدنعو ..نايكبت
 : لوقت ىهو .ءاكبلاب
 اذذلا انوكولا ناوي ايد .ىلمحتسا ..امام اي فورعم ىلمعا -
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 .ىتنا الإ انل شاقبام
 : اتفاخ ىليل توص عفتراو

 .صالخ حودمم ..صالخ ..صالخ -

 ..ىكبت ىفيفو
 عتحاوأ .ضرألا ىلع ةسلاج تلدتعاو ,اهسفن ىلع مألا تلماحتو

 :تكرو :اهكنيا
 .اريثك تكب
 .اهعومدب ثيغتست اهنأك
 لاجر ..ناريجلا ضعب ءاجو ..مالسلادبع هقيدص ءاجو ..لاخلا ءاجو

 ..هتفرغ ىلإ حودمم دسج لقنو ..ءادوس نهبايث ءاسنو ..ةنيزح مههوجو
 ..ةءاضم اهلك ءاوضألاو ..ةنيزح ةتماص ةكرح ..ةكرحلاب تيبلا ألتماو
 .نيزعملا نآلا لبقتست ..ىفيف بيطخ تاعاس ذنم تلبقتسا ىتلا ءاوضألا

 .هتفرغ ىف سلاج دمحأو
 ىف قراغ ..ىكبي ال نكاد ههجو ..ناترجحتم هانيع ..كرحتي ال .دماج

 .هاخأ لتق هنأب ساسحا ..هقزمي ساسحا ..ديدج ساسحأ

 ::هل لاقو :ةليوط ةرتف دعن هلاخ هيلا لخُشو
 .دمحأ اي كليح دش -

 ايوق اناعمل هانيع تعمل مث ..هلاخ ةيحان هينيع رادأ ..دمحأ دري ملو
 هيفو ..ةيهارك هيفو ..دحت هيف اناعمل ..ههجو ىلع اتطقس امدنع افيخم
 .هاخأ لتق ىذلا وه ..ىلصألا لعافلا وه هلاخ نإ ..ماهتا

 ىنيع نم لطت ىتلا ةرظنلل بجعتيو ,ةقرلا لعتفي وهو لاخلا لاقو
 :دمحأ

 .ةيوش سانلا عم دعقت موقت شم -
 : دحت ىف دمحأ لاقو

 ال

 .هشقان ول هلاخ لتقي نأل دادعتسا ىلع هنأك ءزفحتي ىهو اهلاق
 .هتخا نبا نم فوخلاب لاخلا سحأو
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 : عجارتي ىهو لاقف
 .تنأ كيلخ ..شالب بيط -

 .هءارو بابلا قلغأو ءاعيرس ةفرغلا نم جرخو
 ىف اقراغ .نينيعلا حتفم ..هدعقم ىلع اسلاج ..اديحو دمحأ ىقيو

 .هاخأ لتق هنأب هساسحا ..بنذلاب هساسحا

 لسغيل هنوذخأي مهو ..ملح ىف هنأك كرحتي هنإ ..هلعفي ام ىردي دعي ملو
 هنإ ..ءادوس ةتفارك هردص ىلع ىري ىهو ..هبايث ىدتريل هنوذخأيو ..ههجو
 ؟ةتفاركلا هذه هيلإ تتأ نيأ نم ىردي الو ..ءادوس ةتفارك ادبأ كلمي نكي مل
 حفاصيو ..ىادلا ةقيدح ىف «نارزيخلا نم دعقم ىلع سلجيل هنوذخأي مهو

 ..داوسلابا تاحشتم نهلك ..تاريثك ءاسن تيبلا لخاد ىفو ..نيريثك اسان

 ناديم نم ..انه نم عيشيس حودمم نامثج نأ ملعي هنإ ..ايعاو لازيال
 ؛كلذ ررق ىذلا وه هلاخ نأ دبال ..ريرحتلا ناديم اوراتخا اذامل ..ريرحتلا
 ناديم نم حودمم جرخي نأ بجي ال هنكلو ..هزكرم رهاظمل الامكتسا

 ناك امير ..حودمم رشتسي مل ادحاو ..هرشتسي مل ادحأ نأ ...ريرحتلا

 .حابص لك هتداعك هتيب نم جرخي نأ لضفي حودمم

 نيحلا نيب هسأر زهيو ..ةتماص عومدب ىكبي ..ىكبيو ..لخدي نأ ديري
 الإ ةوق الو لوح ال » لوقيل هتوص عفريو ..هيتفش صمصميو ,نيحلاو

 عوموهلا نم ةقبط لالخ نم مهاري ..ديعب نم ءالؤه لك ىري ىهو ..و ..«هللاب
 .ملحي هنأك ..حابشأ هنأك ..رمهنت نأ ديرت الو هينيع وسكت

 ..سانلا ءالؤه لك ملعي له
 ؟هاخأ لتق ىذلا وه هنأ نوملعي له
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 2111 ا وخلا ني هوني حاب

 .هيلع ضبقت نأ ىشخي هنأك ٠ ء,اهحفاصي دي لك نم هدي دشي

 ناعمللا اذه هانيع تعملو .هيلإ تفتلاف ..هبناجب فقاو هلاخ نأ سحأو

 :هتفانسياك , هريمشك .:هيلقك
 .لامعلا ةلدب ىدتري قدارسلا باب ىلع فقي ىذلا لجرلا جيشن عفتراو
 ىف هلاخ دي نم هعارذ دمحأ عزنف ءدمحأ عارذ سملو هدي لاخلا دمو

 .درمت ىفو فنع

 ..مهفرعي ناك امير وأ . .مهفرعي ال ن انثا هدنسي :هيمدق ىلع راس مث

 .مهاري ال وهف . .ىردي ال
 ,هينذأ المي ةفحازلا مادقألا توصو ..تماصلا نيزحلا بكوملا ىف راس

 .ضرألا جيشن هنأك .هردصو .هسأرو

 سحت دعت مل هدي نإ .ديدج نم سانلا حفاصي أديو . .ةيناث ةرم هوفقوأو

 دعبأ سانلا ىري وهو . .سمللا ةساح دقف هنأك . .اهحفاصت ىتلا ىديألاب
 .مهاري داكي ال هنإ . .مهاري ناك امم

 | هيلإ ليخو ..حودمم ةرايس هماما ىري وهو ..هب تراس ..ةرايس هوبكرأو
 ..عرسي نأب هرمأي قئاسلا ىف حيصي نأ ديري ..اهب قحلي نأ لواحي هنأ
 .ادبأ هب قحلي نل هنإ ..ال نكلو ..حودممب قحلنل ..ىطسأ اي عرسأ

 هركذي نأ ىلع رصي هنأك ..ادبأ هكرتي نأ ديري ال هنإ ..هبناجب هلاخو
 .لتاقلا اذه ..هتميرجب

 .ةربقملا ىلإ هب اولخدو

 ةربقملا اهنأ ملعي هنإ

 00 .ضرألا تحت ىلإ ..تحت تحت ىلإ هب نولزني مهو . .هتماستباك

 ١ تاوصأو . 0 ا .شهد هنأك . .هأف رغاف

 :جراخلا ىف نوققي نوريتك نانو: .نآرقلا تايأ اهلعل . .تايآ رقت ةجعزم
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 .ىرخأ ةرم هنوحفاصيس

 تاقد ..بارتلا اهقوف اوواسيل ضرألا نوقدي مهو ..ربقلا نوقلغي اوأديو

 ..ال ..حودمم هيخأ سأر قوف تاقدلا هذه نأ دمحأ ىلإ ليخو ..ةريثك ,ةليقث

 : هتوص ىلعأب خرصو ..ىخأ سأر قوف اوقدت ال ..ال

 .طبخ اولطب ..اودعبا ..هسأر قوف شوقدتام ..ايوخأ نع اودعبا -

 :نضرألا نوقدي نؤلازي ال ىبرتلا لامغو
 قوف تاقد اهنإ ..ال ..هيخأ سأر قوف تاقدلا هذه نأ سحي دمحأو

 وهو ءربقلا نع مهدعبي نأ لواحي لامعلا ىلع مجهو ..ىه هسأر ..هسأر

 : خرصي

 شوقدتام ..شوقدتام -

 لوقي شجأ توصو .هفتك نمو ؛هيعارذ نم هوكسمأو «ءسانلا هب طاحأو

 : هل

 .لاما لمحتسا ..ةدك شلمعتام ..دمحأ ناتسأ اي ةيافك -

 .هلعفي ام ىلإ دمحأ هبنتو
 .ةداح ءاكب ةيون ىف قرغو
 ..ىرج مث
 نم جرخو ..مهاري نأ نود سانلا نيب رمو ..ربقلا نع اديعب ىرج

 .ةرايس لخاد ىلإ هتعفدو دي هتدشو ..اهلك ةربقملا

 ةيناث ةرم تيبلا ىف هسفن دجوو
 امهل لاقو .هعم الخدي نأ هلاخ ةجوزو هتخأ تلواحو .هتفرغ لخدو

 : ءودهب

 .ىدحول ىنوبيس ..فورعم اولمعا -

 .اجرخو
 :بنابلا تف ىلغ لفقاو
 ىكيي داعو

اك .مالظلاب هبشأ تهاب ءوضو داوسلاب ةحشتم حابشأ
 دق سمنشلا ن
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 ' مهلكاشم مهلوقع دوارتو ءاهيلإ نودوعيف ةايحلا مهبلغت مث ..حودمم لقتنا ثيح ىلإ ..ةايحلا ءارو ام ىلإ مهلايخب نورجي ةلئاعلا دارفأو ..تئفطا
 .ةصاخلا

 ءاج ىذلا مويلا سفن ىف اهوخأ تام دقل ..مؤش هنإ هنع نولوقيس سانلا ' لك ..مؤش ناسنا هنإ ..ديسلادبع نيمأ ناتسألا ىف انيح ركفت ىفيف نإ
 ..ةسعت اهنإ ..هتبطخ ضفرتس ..اهبطخي نل ..اهبطخيل ةرم لوأل مهروزي

 نم سيل ..ىدبألا اهؤاقش ..سعتلا اهظح ..مؤشلا هلك تيبلا ىلعو اهيلع
 ىكبتل هاركذب نيعتست اهنأك ءاهؤاكب دتشيف حودمم اهاخأ ركذتتو ..ىفيف ىكبتو ..تانبلا ةيقبك لجر اهل نوكي نأو ..تانبلا ةيقبك نوكت نأ ادبأ اهقح

 نأ دبال ..ماصعل اهتبطخ ريصم ةدعابتم تارتف ىف اهدواري ..ىليلو
 ىهو ..لقألا ىلع اماع لجؤي ..حودمم تام نأ دعي نارقلا دعوم لجؤي
 ..ةبطخلا خسفي ام ثدح امير ..ةدملا هذه لالخ ثدحي نأ نكمي اذام ىردي نمو ..اهتبطخ ةدم لوطتسو ..لجؤيس اهنارق دقع نأل ةثيبخ ةحرفب رعشت
 تمت مل اذامل ..هتجوز تومت نأك .ىحتف جوزتت اهلعجت ةزجعم ثدح امير
 .اهتايح هعم ىكبتو .حودمم ىكبت ..اداح ءاكب ىكبت ..ىكبت مث :ىحتف مسا لمحت ىتلا ةليدلا ىلإ رظنت ىليلو ؟حودمم نم الدب ىحتف ةجوز

 .اهلاح ىكبتو حودمم ىكبت ..ىكبت دوعتو ..و ؟اهقيقش تام نأ دعب اهبطخي لهو ..اهبطخي مل مادام اضيأ هقح نم اسيل ءاكبلاو نزحلا نأ مأ ؟اهئاكبل ىكب لهو ..اهنزحل نزح لهو .. اهبيطخ سيل هنأ مغر اهتلئاع ىزعيل ءىجي نأ هقح نم لهو ..نيزعملا نيب دومحم ناك له ..اهسفن لئاستو تاظحل اهنزح نم قيفت ةليبنو
 لكو ..ةمهاس كرحتتو ..ةمهاس سلجت اهنإ ..اهعومد تغرف دق مألاو

 نكت مل ءايشأ ..اهركذت ة د ةريغص ءايشأ ..حودممب اهركذي اهلوح ءىسشت

 ,اهلايخ ىف محازتت ءايشألا هذه لكو ..ةريغصلا ءايشألا نييالم مضي
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 زفقي ةرم رخآ هتدهش امك حودمم هجوو ..هتتفت داكت ءاهيلق ىلع مجهتو
 ..اهدب ىف هارت داكتو ..اهيتفش ىف همد معطو ..مدلا ةلتك ..اهينيع مامأ

 : متمتتو ءسأي ىف اهسأر زهتو ..اهيغدص قوفو
 اي سولفلا كتيدا تنك ىنتير اي ..انأ ..انأ ..ةناطلغ ىللا انأ ..ىلع قحلا -

 ..مودمم اي كلبق تم تنك ىنتير اي ..كمالك تعم س تنك ىنتير اي ..ىبيبح

 ..و ..ىنبا اي هدك ىف لمعت كيلع مارح ..حودمم اي هدك هيل

 برهت اهنأك فرغلا ىف رودت موقتو ..عومدلا نم ديدج رهن اهفعسيو

 .باذعلا الإ هيلإ برهت ام دجت ال اهنأك ..اهءارو بابلا قلغتو
 .رمت مايألاو
 ,لكأي دقو انيح ةفرغلا نم جرخي دقو ..اديحو هتفرغ ىف سلاج دمحأو

 لكي سحي ال هنكلو ..هيلع دري هسقن عمسي دقو ؛هنوبطاخي اسان عمسي دقو

 ةلتكو ..هاخأ لتق هنأب هساسحإ ..بنذلاب هساسحإ ىف ًامئاد قراغ هنإ ..اذه

 نإ ..هلاخ ىلع بنذلاب ىقليف ء.ساسحإلا اذه نم صلختي نأ لواحيل هتدارإ
 ىف ةيغرب رعشيو ..حودمم لتق ىذلا وه ..مرجملا وه ..ببسلا وه هلاخ

 ًانيكس هتضيبق ىف نأك .هتضبقب دعقملا دنسم ىلع طبخيو ..هنانسأ ىلع
 ةيلقع ..هلاخ ةيلقع اهنإ ..هلاخ سيل هنكلو ..هنعطي ..هنعطي ..هلاخ هب نعطي

 ىف شيعت ةيلقعلا هذه نأب دمحأ سحأو ..حودممك نيريثك ًاصاخشأ تلتقو

 ائثيش لتقي نأ ديري ..هسفن ىف اهلتقي نأ ديري هنأي سحأو ..اضيأ هسفن

 .هسأر ىفو هردص ىف شيعي
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